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INLEIDING.
De grijze Cats , vermoeit bet juk van Staat te dragen ,
(sleet nog) zijn laatste dagen
De dichtkunst te geval.
Hoe weligh weit de jengt in zijne vaerzen !
En, opdat zij hem vaek Navolge met vermaek ,
Treet hij haer voor in laeggehielde laerzen.
Een kint dat naeulijks fpreken kan ,
Spreekt van dien arbeitzamen man;
Dus strae]t zijn diehtvuur nog, in spijt van grooter &hien ,
In zijne eenvoudige gedichten.
JACOB ZEBUS.

Het schijnt eene den Nederlandschen geest eigenaardige behoefte, zijn meest gevierde dichters met den vader-naam te
betitelen. Van vader Maerlant of tot vader Tollens toe, heeft er rnenig mee gepronkt, bij wien hij toch , het geheel
van hun werken en bestaan in aanmerking genomen , weinig moat, schijnen te passen ; vader Vondel bijv. en vader
Bilderdijk ; want ook de laatste, meen ik , heeft wel met dien naam geprijkt. Bij wien hij echter gepast of ongepast
mocht heeten, het eerste zeker allermeest bij den dichter, wiens steeds herdrukte Werken zijn nog altoos onverdroten
lezers hier op nieuw worden voorgelegd. Zoo iemand , Cats mag bij uitstek den naam van yvader 11 dragen , en, in
onderscheiding al dier anderen , zou men zich zelfs geneigd kunnen voelen , Huygens' Nieuwjaarsdicht voor zijne
Korenbloemen den naam van fibeste vadera te ontleenen 1), en hem dus , niet yvaderfi slechts, maar figrootvadery te
noemen. Inderdaad zou dat wel zoo juist passen, als bet Ygroot-vorstfi hem in Moonens overdeftig Bijschrift 2) toegegalmd. Veel passender daarom ook de allesins verdiende hulde , hem in Zeeus bekende versregelen gebracht , en zijn
" laaggehielde laarzenfi en yeenvoudige gedichtenfi, die ons al het yvermaakfi van oudsher door hem gebaard , en het
blijvende ustraleni, van zijn dichtglans , yin spijt van grooter lichtena, voldoende verklaren. Vorstelijks had de
hij uitnemendheid burgerlijke dichter van 't Nederlandsch gemeenebest weinig of niets; maar vaderlijks of, om ons
aan 't eenmaal gekozen woord te houden, grootvaderlijks is er veel, is bijna alles in zijne dichtwerken. Grootvaderlijk
zijn zijne verzen in den goeden zoowel , als minder verheven zin van het woord. Hun zoet, in rijpe levenservaring
rijk gekeuvel geeft hem niet minder recht op den naam, dan de breedsprakige zegtrant die hem over 't algemeen eigen
is; hun bedachtzame lessen van levenswijsheid niet minder dan hun dikwerf eindeloos gerekte berijmde kout. In zijn
zwakheid zoo goed als in zijn kracht , mag men Cats daarom met Huygens wel den grootvader onzer dichters, of liever
den dichterlijken grootvader van 't Nederlandsche yolk heeten. Zoo heeft hem dat yolk trouwens ook altijd beschouwd ,
al begroette 't hem slechts als yvaderfi. Wij zijn het met een zeer weinig Catsiaansch dichter onzer dagen 8) volkomen
eens , dat wij , om ons Cats naar voile waarheid voor te stellen , behoefte hebben aan zijn ysneeuwwitte lokken , aan de
kruin , door het fluweelen kalotjen voor wind en weder gedekt , aan de hooge jaren en den ernst , dien zij medebrengenu;
dat fide man van middelbare jarenfi met Cats dichterlijke eigenaardigheden ons minder toelacht. Daar wenscht men meer
krachtige , tot werken bezielende werkzaamheid , dan de hoofdzakelijk lijdelijke deugden, door den welmeenenden dichter
den volke zoo onvermoeid gepreekt. Zijn //stifle, geregelde , huiselijke poezyy verklaart ons wellicht volkomen de
onmiskenbare graagte , waarmee men bij voortduring , naast het bock der boeken , het zijne aan den huiselijken haard
heeft opgeslagen , om er aanneemlijke wenken van levensbestier en stichtelijke woorden van stervenstroost uit op te
garen , of ook wellicht in enkele trekken van minder stichtelijken inhoud een lustige tijdkorting te zoeken ; maar zij
volstaat niet , om ons den kloeken , voortvarenden man te vergoeden , dien wij , onder al die grootvaderlijke wijsheid en
stichting , dien zoetelijk ontspannenden kout , al te ongaarne missen. Het doet ons zelfs iced , niet geheel te kunnen
ontkennen , dat ons , in die meer lijdelijke stemming en lessen van den Nederlandschen dichter, maar al te veel aan
de ,irustlievende hebbelijkheidfi van den Nederlandschen Iandaard na zijn tijd herinnert, die er een bekend werkzaam
staatsgeleerde onzer dagen 4), ook ten onzen tijde, nog maar met al te veel recht helaas in hekelde. yVoorzichtigheidll
naar de echt Nederlandsche volksspreuk , als yde moeder der porseleinkastfi en de hoofddeugd van 's menschen karakter
aan te prijzen, bleek steeds het onwillekeurig , maar des te kennelijker streven , door grootvader Cats, beide in verzen
en leven, aan den dag gelegd. Wie , die haar, bij die porseleinkast vooral, misprijzen zal ? maar niet alle dingen
hebben de teerheid van dat Sineesche fabrikaat , en wat zou er wel van 't gansche Nederland gekomen zijn, wanneer
zijn ingezetenen de lessen op dit punt huns dichterlijken beste-vaders overal en in alles hadden willen toepassen ? Wat
1} nAdler dichtren bestevair."

2) u0 Staetheer, groat van geed, wie ziet ow sehildery

3) Potgieter, in den Aida voor 1844.

4) Mr. Groen van Prinsterer.

Niet met ontzag, en eert den grootvorst der poOten?"
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zou dat Nederland nog op dit oogenblik wezen , wanneer Cats' en onze voorzaten der 16 de eeuw zich aan zijn porseleinlens gehouden hadden ? Een Spaansch wingewest en een Roomsch kerspel. Men kan 't zich inderdaad bijna niet
voorstellen, dat deze grootvaderlijke dichter bijna tezelfder tijd geboren is, als zich de gezamenlijke Nederlanden, bij
hun bekend Bevredigingsverbond , tegen de krijgswillekeur van het machtige rijk vereenigden , bij 't welk zij
met alle gvoorzichtigheidll zeker bitter te kort geschoten waren. 0, gij Zeeuwen van 'Vere en Vlissingen, gij Hollanders
van Den Briel en Enkhuizen , van Alkmaar en Leiden , die voorwaar wel wat anders op 't oog hadt dan dat kraakporselein , dat gij — gelukkig wellicht ! -- nog niet kendet, toen gij , in driesten overmoed, aller-onvoorzichtigst de
Geuzenvlag in top haaldet en den Spanjaart uw poorten sloot! ,' En dat arme Haarlem dan !g roept misschien een
Catsiaansch porselein-vriend nit , ghad het maar wat voorzichtiger geweest !fi Ja , dat heeft zeker heel onwijs gedaan ; —
wanneer het namelijk zooveel aan zijn Spaansch bestaan , als gij aan uw porselein , hing. Intusschen, alle scherts daargelaten , voorzichtigheid mits niet ten ontijde toegepast — is een deugd, en Cats, in spijt van zijn overdreven
voorzichtigheid in leer beide en leven, een dichter, wiens verzen en lessen op den duur — zoo maar niet uitsluitend —
in Nederland verdienen gelezen en betracht te worden. gZekerlijk zijn er gebreken in 's mans peezy ;11 — erkende Van
Effen " reeds; — g't is zekern — gelijk hij voortgaat — r i dat zijn stijI niet genoeg is in een gedrongen en dat dikwijls
de kracht van den zin met de uitgestrektheid der woorden niet evenmatig is. Men verwijt hem ook met recht het
gebruik van dikwijls herhaalde stopwoorden , gelijk als ik en weet niet wat en des al niet te min"; maar hij stelde te
recht dat alles, dat de gnieuw modische dichtertjensfi van zijn tijd zoo verachtelijk lachen deed, tegen al de hoogdravendheid, waaraan zij zich schuldig maakten , en die hun verzen," van alien redelijken zing ontblootte. Zeer ten onrechte
legden zijne — door de Fransche school verwende — tijdgenooten //Cats te last , dat zijne uitdrukkingen naar de
— zoogenoemde — Poètische Godentaal niet zweemden , dat ze te gemeen, te verstaanbaar zijn en door niets hoogdravends in staat het gehoor te verrukken "; want, gelijk hij met juistheid, tot hun eigen beschaming , opmerkte, "men
moet een groot onderscheid maken tusschen een ware verhevenheid en duisterheid van stip; ik heb nooit in de reden
kunnen vinden , dat verstaanbaarheid een gebrek zoowel in rijm als onrijm kon wezen. Men heeft door de bank een
wonder denkbeeld van de hoogdravendheid; alles schijnt hoogdravend te moeten wezen zoo in proza als poèzy ; in
Minnedichten , daar 't hart alleen zich moet uiten in zijn eigen natuurlijke taal , zweeft men ook al boven de wolken ;
in verjaar- en bruiloftsverzen weet men geen middelweg, men moet drollig of hoogdravend zijn, en heldentoonen aanwenden , om de verdienste van burgerlai zelfs nit te galmen. De ware welsprekendheid leert ons (daarentegen) de taal
naar de stof te schikken. Cats is niet hoogdravend en moet het niet wezen , dewijl zijn onderwerpen die verhevenheid
niet vereischen ; liefdesgevallen, zinnebeelden , fabelen en zedelessen een harnas aan te jagen en een bulderende taal te
leenen, is niet min bespottelijk als een schoolmeester met een roode, geborduurde rok en een hoed met pluimen op te
tooyen.fi Dergelijke ontijdig en wansmakelijk aangebrachte opschik is ggeen ware rijkdom , maar een verbloemde en
opgesmukte armoedell , en geeft slechts ugebrek aan krachtfi te kennen , gom uit den boezem der verhandelde zaak zelve
de noodige denkbeelden en 't gepaste cieraad voor den dag to brengen.fi Niets van dat al bij Cats, waar gzonder de
minste gedwongenheid 'i, alles wat onze uiterlijke zinnen treft , waar gbloemen, kruiden, boomen, water, dieren, kinderspelfi naar eigen natuur werkzaam zijn en op de hehaaglijkste wijs voor den dag treden, en ons de ongezochtste lessen
bieden. Den dichter leert men, nit zijn verzen gelijk uit zijn leven , gals een trouw Nederlander, een gedienstig vriend,
een waardig en teder gemaal en hnisvaderg, kennen, als een man voorts van een ongeveinsd eenvoudig karakter. Konden
deze meer lijdelijke deugden, zoo min als zijn gstandvastige godsvruchtii, nog volstaan , hem tot een groot staatsman te
maken, waartoe zijn maatschappelijke loopbaan hem anders riep ; wij molten 't om zinnen wil beklagen, dat hij die
loopbaan insloeg, waarop hij zoo weinig schitteren kon, waarop meer dan ergens elders krachtdadige werkzaamheid en
voortvarende kloekheid vereischt wordt; bij de waardeering zijner dichtgaaf mag ons dit niet leiden, al zouden wij
— van den anderen kant — even ongaarne (gelijk Van Effen dat doet) voor de gnalatigheid en onoplettendheidfi waarvan
zijne verzen te dikwerf blijk geven , verschooning zoeken in de ggewichtige en netelige bezighedenfi waarmede hij , gals
gStaatsman, overladen// beet. Wij erkennen daarentegen gaarne zijne guitgestrekte geleerdheid, zijn nette en grondige
kennis van de meeste zaken, die 's menschen aandacht verdienen, zijn treffelijk en welgeoefend oordeelfi, al verleiden
hem beide eersten, in zijn behoefte ze rnee te deelen , wel Bens tot gerektheid, en al paste hij 't laatste niet altijd op
even belangrijke Bingen toe.
Jacob Cats — want het wordt tijd dat wij ons van deze algemeene beschouwing nog kortelijk tot die van zijn leven
wenden werd den 10 den van Slachtmaand 1577, en dus juist een jaar na de Gentsche Bevrediging — in het door
hem beroemde Brouwershaven geboren , waar zijn vader lid der regeering was , maar hij zelf slechts weinige jaren van
zijn jonge leven vertoeven bleef. Nadat toch die vader, na den flood zijner moeder, , hertrouwd en dezer broeder hem tot
1) ilollandsche ,Spectator, 3 Maart 1732.
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zich genomen had, werd hij te Zieriksee bij Meester Dirk Kemp ter school gedaan, en voorts vier jaren later te Leiden
op studie gelegd. Hij oefende er zich in Letteren en Rechten, en werd daarop te Orleans tot Doctor in laatstgenoemde
bevorderd. Langer dan 't oorspronkelijke plan was, hield hij zich in die stad op , waar hem de innemende manieren en
hevallige zwier der Fransche juffertjens te veel boeiden , om ze anders dan met weerzin te verlaten. Zelfs het hoofsche
Parijs — waar hij zich toen een poosjen ophield — vergoedde hem 't verlaten Orleans niet, en scheen hem slechts meen
winkel vol gebrekenfi. Zijn tijd, om ook naar Italie nog to reizen , schijnt hij in Orleans verspild te hebben ; zijn
betrekkingen althans wilden van geen langer uitblijven weten en riepen hem naar 't vaderland terug , waar hij zich ,
onder leiding van den Haagschen Procureur Cornelis van de Poll, op de praktijk toelei, om daarna een pool te
Brouwershaven als advokaat werkzaam to zijn. Hij was daarin niet ongelukkig , en wist met name een deerniswaarde,
van tooverij aangeklaagde Goereesche vrouw vrij te pleiten , 't geen zijn naam alras vrij bekend deed zijn. Redenen van
gezondheid noopten hem toen echter, zijn praktijk tijdelijk vaarwel te zeggen en in Engeland iiverandering van luchtii
to zoeken. Hij bezocht daar Oxford en Cambridge, maar vond zich thuis gekomen weinig beter dan vroeger, en daardoor
— niettegenstaande zijn gelukkige rechtspraktijk
zoo moedeloos , dat hij, te vergeefs overal baat gezocht hebbende,
zich eindelijk een bejaarden duizendkunstenaar in de armen wierp , die hem — wonder boven wonder! — door een
enkel poeder genas. Hij zette zich nu, op raad van zijn vriend Apollonius Schotte , Pensionaris van Middelburg , in
deze stad neder, werd er den 13' December 1603, te gelijk met zijn dichterlijken vriend Simon van Beaumont, stadsadvokaat ", en vond er al ras zijn trouwlust opgewekt door een in de Fransche Ketk ontmoete schoone. Hoe vurig op
haar verliefd, was hij echter to fivoorzichtigfi tevens, om zijn hartstocht onbedacht gehoor te geven, en zag, vernemende
dat haar vader bankroet gemaakt had, van zijn huwelijksopzet af. Zijn fideugdfi werd — als altoos — rijk beloond,
en hem kort daarna — 26 April 1605 — in een Amsterdamsche maagd, Elizabeth van Valkenburg, een even waardige als
schoone en rijke gade geschonken, die hij vervolgens ook na haar dood, en niettegenstaande de aanvechtingen zijner
nog mannelijke jaren , getrouw bleef. Zij schonk hem vijf kinderen, waarvan echter slechts twee in leven blevên, zijn
beide dochters, Anna, met den Heere van Aerssen van Vernhout, Elizabeth, met den welbekenden griffier Cornelis Musch
getrouwd. Door zijn huwelijk was Cats, behalven een gezien, nu ook een rijk man geworden, die niet alleen het huis,
dat hij te Middelburg in de Noordstraat bewoonde, maar ook eon buiten , den Monnikenhof, te Grijpskerke aankoopen
kon, heiden uit de goederen eener ongelukkige handelsfamilie afkomstig; dezelfde wellicht , uit welke hij zich dat jonge
meisjen zoo wijselijk ontzegd had 2) . Hoe hij bet gelukkig gestarnte zijner fivoorzichtigheidfi gezegend hebben zal!
Van zijn buiten te Grijpskerke ging de gansche reeks zijner eerste in 't licht gegeven werken, in de volgorde als wij
ze bier hebben opgenomen , uit. Hij sleet daar en te Middelburg zeventien jaar lang den gelukkigsten tijd zijns levens ;
terwijl de verminderingen zijner inkomsten, als advokaat , door het Bestand van 1609 en de daaruit voortgevloeide
minder voordeelige zeevaart, ruirnschopts werden opgewogen door de voordeelen , uit de bedijking en bepoldering der in
't veroverde Staats-Vlaanderen door hem aangekochte overstroomde gronden geput 3'. Wel bleef hij na 't einde van dat
Bestand, door onderwaterzetting en derg., een aantal jaren van eon good deel dier inkomsten verstoken, maar bracht hem
dit slechts tijdelijke moeite en bekrimping aan , daar hij ten slotte in zijne rechten dienaangaande erkend werd.
Ili hetzelfde jaar dat de oorlog weder aanving, eindigde Cats zijn werkkring als advokaat, en koos van de beide hem
aangeboden betrekkingen — het Hoogleeraarambt in de Rechten te Leiden en 't Pensionarisschap van Middelburg — na
rijp beraad het laatste, dat hij echter, na twee jaar en nog rijper beraad, met dat van fillollands oudste stad//, van
Dordrecht, verwisselde, om van nu af steeds aanzienlijker betrekkingen in den staat te bekleeden. In 1627 met Albert
Joachimi naar Engeland gezonden, dat met Frankrijk overhoop lag, en waar men onzerzijds bemiddelen wilde 4', werd
hij door koning Jacob met de ridderorde van St. Joris beschonken, maar was thuis komende helaas ! gedoemd, zijne
Elizabeth te verliezen, die hem na vijf en twintig jaren van 't reinste echtgeluk door den dood ontviel. Nimmer, wij
vernemen 't reeds, zocht hij haar door een andere te vervangen, en al zijn afleiding in het dichten. Rapieren kinderenfi
naar hij zich uitdrukte, waren de eenigste , die hij voort.aan voort to brengen wenschte. Bepaaldelijk was het zijn
neAsteen van den Troworin8 , en de daarin berijimle reeks van fizonderlinge Huwelijks gevallenfi, die hem voor 's hands
hezig Meld. Zijn work voldeed hem bij de voltooying zoo zeer dat hij bet, ten behoove van 't buitenland, door den
Amsterdamschen hoogleeraar en dichter Van Baerle in 't La tijn wenschte te zien overzetten. uMijnheerell zoo schreef hij
dezen, /tick bekenne, dat ick uyt fonderlinge infichten in ITEd. ten hoogften ben gehouden , evenwel en hebbe ick
noyt de eere gehad UEd. met kennisfe te Gen, veehnin te fpreken, ende noch minder metter daet te mogen bewijfen, in
1)
2)

Zie het belangwekkend geschriftjen van Mr. J. FL de Stoppelaar, Jacob Cabs le Middelburg, 1603-1620.
wij zouden dat uit de mededeelingea van Mr. de Stoppelaar (bl. 17 en vv.) opmaken,

Allorffer, 1860) hi. 9.

3) Aileen onder Groede, Cadzand, en Oostburg was hij tiendheffer van 18,531 gerneten, 235 en een halve roe lands, en Imitendien gereehtigd tot al de tienden van Biervliet en Yzendijke.
Zie de aant. van Mr. de Stoppelaar bl. 22, ea de daar aangehaalde schrifturen.
Vera. daarover laatstelijk Prof. Vreede's Tnicifling lot cone Gocbiedenid dc;'

Diploma/h•,

IT, 2, bl. 03 vv.

INLEIDIN G.

wat achtinge UEd. by my overlange is geweeft. Ick hebbe een Lange wijle gelegentheyt gefocht om in kennisfe UEd.
te mogen naerderen, ten eynde als vooren , ende nu by defen hebbe ick goet gevonden eenige inleydinge daertoe voor
te Nen. 't Is dan fulx , mijn Heere , dat het de goede Godt gelieft heeft mijn lieff gefelschap tot hem te roepen, ende
my te laeten in een eenfaem bedde, daerin ick mijn kleyn deel levens (dat my noch overigh foude mogen wefen) van
meyninge ben (door des Heeren genade) over te brengen; en opdat fulcx niet verdrietelick ende met verknijfinge mijns
fOlfs en foude gefchieden, foo heb ick federt mijn gedachten veel befigh gehouden met de oefeningen van poetifche
vermaeckelicheden, et (lit tuis utar verbis) quoties animum a cogitatione gravi et sclitudine (quae duae sunt nutrices
dolorum) abducere studeo , paratius nihil occurrit, quam ut jucundissiina Musarum consuetudine et commercio fruar : maer
dit alles alleen in onze Nederlantsche tale; van welcke mijne maniere van doen ick UEd. wel eenmael by gelegentheyt
reden en rekenfchap foude willen geven, wetende dat UEd. derhalven wat anders is gevoelende '). Ick hebbe ten voorn.
eynde onder andere ondernomen , foo uyt de H. Schrift als andere , oude ende nieuwe , Schrijvers te verkiefen eenige
fonderlinge Huwelicx-gcvallen, ende defelve nae mijn geringh begrijp poelice verhandelt hebbende, trecke ick daeruyt
verfcheyde bedenckingen nae gelegentheyt van de ftoffe, te weten : off dit off dat beleyt in eenigh huwelick wel en
loffelick in 't werck is geftelt , dan niet ; voor hebbende door dien middel de foetfte ende byfonderfte bedenckingen ende
waernemingen over huwelickfche faecken, foo van de rechtsgeleerden ende van de Theologanten (niet fonder vermaeckelickheyt) onfe lantslieden deelachtigh te maecken. Hierover is my te binnen gecomen, nademael onfe tale fich niet Peer
wijt uytftreckt, dat in gevalle dit werck by eenige fnege Latijnfche penne wel werde verhandelt , dat hetfelve vry een
ruymer loop foude gewinnen en in andere landen oock met aengenaemheyt foude mogen werden gelezen , te meer alzoo
ick voornemens ben hetfelve werck te doen verluftigen met verfcheyde afbeeldingen in copere platen van de beste meefters,
die ick fal weten te becomen.
Vale. In Dordrecht, den ij" November 1633.
Dewijle ick van Nederlantfche poesie, daerin ick my een wijle vermaeckt hebbe, ben fprekende , hebbe goet gevonden
UEd. defen in die tale toe te laeten comen. Iqnosce , si amanuensis meus in quibusdam peccaveril 2).
Weinige maanden na dit schrijven werd Cats voor de tweede maal geroepen , tijdelijk de betrekking van Raadpensionaris van Holland te vervullen. Eenmaal reeds, in Sept. 1629 na 't overlijden van Antony Duyck, had hij, tot op
de benoeming van diens opvolger Adriaan Pauw, in April 1631, tusschentijds dat ambt bekleed; toen in 1634 Pauw als
buitengewoon gezant naar Frankrijk ging , werd het hem voor de tweede maal opgedragen, maar om er nu, na twee
jaren, in Juny 1636, zelf voor goed toe benoemd te worden. Toen, twaalf jaren later bij den vrede van Munster,
het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden als onaf hankelijke Staat erkend was, voegde men er de betrekking van
Groot-Zegelbewaarder en Stadhouder der Leenen bij. Hij bleef er tot na de bekende groote vergadering van 1651
in werkzaam, om toen zijn meer aanzienlijken dan schitterenden werkkring , als hoofdambtenaar van den Staat , met eene
tweede zending naar Engeland te besluiten. In December van dat jaar toch stak hij , hoewel reeds 74 jaren oud ,
en sedert geruimen tijd naar rust snakkende , op dringend verzoek der Staten, met de Heeren Schaap en Van de Perre
de zee over, om bij den Engelschen Protector de belangen der Nederlanden aan te bevelen 3'. Reeds een maand later
was hij in 't vaderland terug , waar hij zich voor goed aan alle staatsbeslommeringen onttrok , en zich op 't welbekende ,
aangename Zorgvliet metterwoon vestigde. Koutende , dichtende en overdenkende , bracht hij daar nog zijn acht laatste
levensjaren in genoegelijke ruft door, in zijn rechtzinnige overpeinzingen — want hij was altijd zeer kerksch geweest —
door twee predikanten bijgestaan. De laatste reeks zijner dichtwerken , met de beschrijving van zijn Ouderdom en
Buitenleven geopend , zagen van daar uit het licht , en bijkans nog rijmende blies hij er, den 12' September 1660, den
adem uit, bijna drie en tachtig jaren oud. Een aanzienlijke lijkstoet van achttien koetsen, door veertig toortsen verlicht ,
begeleidde , weinig dagen later, zijn stoffelijk overschot naar de Kloosterkerk in Den Haag, waar sedert eenige jaren een
opschrift op een der pilaren zijn laatste rustplaats aanwijst , en de herinnering van zijn naam bewaart. Reeds vroeger
verrees er in zijn geboortestad een standbeeld te zijner eer.
Deventer, 11 Febr. 1862.

VAN VLOTEN.

1) Over Van Baerles misprijzing der moedertaal tegenover die der geleerden, verg. o. a. het aangeteekende in den Nederl. rolksalmanak voor 1858, bl. 81, v.
2) Het oorspronkelijke berust in de Academische boekerij te Leiden.
3) De niet onvermakelijke ,,bijzonderbedenn van dat gezantschap door G. de May beschreven, zie in de Gesch. Lefler- en aldheirlk. Uitspanningen van Dr. Sehotel, bl. 205 en vv.
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AEN DEN YERSTANDIGHEN LESER,

OP DE

TITEL-PRENT.

Siet hier het woefte Bofch en alle tamme dieren ,
Siet bier de ganfche lucht een naeckten jonghen vieren ;
Siet hier de walle-vifch en al het gladde vee ,
Te midden in den brant te midden inde zee.
Siet hier de menfchen felfs uyt alle verre Landen,
Uyt Noorden, daer het vrieft , en uyt de dorre ftranden
Siet bier den fwarten Moor, den geylen Indiaen,
Een yeder bid om ftrijt een blinden lecker aen.
Siet alderhande volck , feet vrouwen , knechten, heeren ,
Siet boer en edelman haer malle tochten eeren :
En of al dees of geen wat plomper gaet te werck ,
Sy hebben allegaer het eyghen oogh-gemerck ;
Sy dienen algelijck, fy dienen haere luften,
Het fy in onfe ringh , of in de verre kuften,
Het vier , het dertel vier is overal gemeen ,
De dieren met den menfch , die woelen onder een.
Ach! foo ons dom verftant niet hoogher wort gedreven
Wy leyden al te mael een onvernuftigh leven ,
Wy gaen een blinden wegh, naer ons het vlees gebiet ,
En van de waere luft en weet de ziele niet.
Op, op ! ghy Menfchen-kint, klimt tot de wyfe Reden,
Op, op! ghy Chriften-menfch , klimt tot de reyne feden:
Want die niet op en ftijght uyt krachte van den Geeft ,
Leeft niet als voor het vlees , gelijck een ander beeft.

LOFDICHTEN.

AEN DEN HOOGH-GELEERDEN

D. JACOB CATS,
OP HET BOECK VAN SIJN CONST-RIJCKE SINNE-BEELDEN;
VAN DEWELCKE SIJN GUNST NUN EEN VEREERT HEEFT.

Ben ick, o Cats! de eerft, die ghy dit Boeck vereert?
Soo fal ick zijn de eerft, die daer uyt Wert geleert
Te fien de feylen, die ick in mijn groene jaren
Bedreven heb, die fot doch nimmer geyl en waren ;
En ftijghen hoogher op, verjaghen wulpfche Min,
En halen in zijn plaets d' eerwaerde Reden in:
Die fal den nevel, door haer glans, wel doen verdwijnen
Van jonge domme Jeught. Dan fal ick niet het fchijnen
Van vele dingen (daer het meer-deel van de Lien
Haer aen vergapen), maer het ware Zijn eens fien.
Dan fal noch hoop , noch vrees , 't gemoet niet meer ontftellen,
Begeert van Rijckdom, Staet, noch Eerfucht my niet quellen.
Is 't niet belachens weert, dat d' arme menfch foo wroet ,
En flobt, en flooft, en Tweet, om onnut overvloet?
Is 't niet befchreyens weert , dat menich wel fou waghen
Goet , bloet, ja ziel, om een dienftbare Croon to draghen?
Dit 's Redens eerfte les: en als ick die wel ken ,
Soo falfe voortgaen en mijn leeren wie ick ben.
Meefterfe, doet uw beft: Maeckt, bid ick , my afkeerich
Van ondeught, en tot deught heel neerftich en begeerich.
Maeckt, dat ick met Mijn felfs en al de Weerelt fpot ,
En ftel voortaen alleen mijn hart en hoop op Godt!
ANNA ROEMERS.

XIV

OP DE DRIE BOECKEN DER SINNE-BEELDEN
VAN DEN ED. HEER

D. JACOB CATS.
Wilt ghy een Venus fien , een Venus die van boven ,
By d'Ouden wort gefeyt , te zijn gekomen af,
Urania genaemt, een die eerft wetten gaf
En toomen in de Min , van yeder een te loven ;
Wilt ghy fien Venus Kint , maer 't befte van de twee ,
Die Venus heeft gebaert, dat wacker,, eerbaer Maetje,
Dat met een foet gelaet en met een aerdich. praetje
Wel beylt (dat heeft het noch behouden van der zee) ,
Maer 't beylt in eerbaerheyt : den and'ren is een lecker,,
Die niet en weet dan quaet en rechte guytery,,
Hy tacketeylt te veel, hy jockt en fcherft te vry ;
Is yemant wat befmeurt, hy maeckt hem driemael gecker.
Dees' is van ander ftof. Of wildy gaen wat voort ,
En mercken , hoe bequaem de Leer van goede zeden
U hier wort voorgeftelt , met beelden en met red en ,
Neemt in de hant dit werck , ghy vintet al foo 't hoort.
Terwijl den arghen menfch, met al fijn kromme fprongen,
Der volcken ampt en plicht verdonckert en verblauwt,
En 't rechte zeden-fnoer aen hondert ftucken kauwt,
En heeft van 't Burger-recht al vry wat afgedrongen ;

Soo gaet u defen Boeck feer heerlijck ftellen veur,,
Hoe wy met eeren by den and'ren Cullen leven ,
Hoe veel wy aen de Eer of Baet-fueht moeten geven ,
Hoe wy in vreught geftelt zijn fullen en getreur.
Terwijlen 't dolle volck 't rijck Lucifers weer bouwen ,
En willen weten meer, als die haer 't weten geeft ,
En willen fien , dat God voor ons verborgen heeft ,
En nemen in veel meer als 't hart hun can verdouwen.
Siet hier dit kloeck verftant, dat ruckt met fijn gedicht
Ons herten op , en leert al ftichtelijcker faken ;
En gaet ons , in den geeft, met trooft en heyl vermaken ,
En doet ons heffen 't hooft na 't alderhoogfte licht.
Men heeft tot heden toe gekneutert en gekeven ,
Of Zeelant oock wel fou uytbrengen een Poeet,
En tot op defen dagh niet veel men noch en weet ,
Die in de Poefy den geeft om hoogh doen fweven ;
Maer nu is ons gebreck gebetert met gewin :
Een isfer ons als drie, driedobbel is ons eere,
Ghy vint in fijn Gedicht : Vreught, Deught, en heylfaem Leere,
Heyl in de ziel , en Deught in 't leven, Vreught in Min.
I. HOBIUS.

TER EEREN VAN DEN HOOGH-GELEERDEN

D. JACOB CATS,
OP SIJN KONSTRIJCKE SINNE-BEELDEN.

De Min en haer natuur,, haer eygenfchap en krachten ;
Des Borgers fchult en plicht en fedenrijck betrachten ;
't Vermaken van de Ziel, de weten naer om hoogh,
Stelt ons dit cunftrijck Boeck in dicht en prent voor d' oogh ;
Dies ghy , S jeughdich Volck , in 't minnen onervaren ,
Verraden van uw oogh , bedrogen van uw jaren ,
Wien , door een domme kracht , Natuur gevoelen doet
Veranderingh' van fin, verwisfelingh van bloet ;
En ghy , gefetter Volck , die , met verftant en reden ,
Naer wijs-heyts Even-naer dijn paden wilt betreden ,
Dien , tot behout end' heyl , de Borgerlij eke wet ,
Als rechtfnoer van uw doen en laten , is gefet ;
Ghy oock , o heylich volck, genomen uyt veel volcken ,
Die fteets, met hert en fin, gaet dringen door de wolcken
Tot in den Hemel toe, die 's werelts doen veracht,

Om dat uw Ziel hier na een beter goet verwacht :
Comt hier , komt alle dry , en brengt iets tot vereeringh'
Van hem , die Dicht en Prent een yder ftelt tot leeringh' ;
Comt hant aen hant, en d' eer hem al uw leven geeft,
Die , tot vermaeck en leer , dit Boeck gefchreven heeft.

TER EEREN VAN DEN SELVEN.
Die, tot vermaeck en leer, dry dingen heeft befchreven :
De Minn', de Borger-plicht, en 't Geeftelijcke leven;
Wie wenfcht hem Diet met my dry dingen tot fijn loon :
De Min-vrucht , Borger-eer, en Geeftelijcke kroon ?
JAC. LUYT, J. C.

XV

CLINCK-DICHT
OP DE DRIESINNIGE SINNE-BEELDEN

TER EEREN VAN DEN HOOGH-GELEERDEN HEER

D. JACOB CATS,

VAN DEN HOOGH-GELEERDEN ENDE ACHTBAREN HEERE
OP SIJNE CONSTRIJCKE SINNE-BEELDEN.

D. JACOB CATS.
Hoe in des weerelts loop den menfch fich heeft te draghen,
Wijft ons dit aerdich Werck met Dicht en Beelden aen,
En hoe men van 't begin ten eynde toe moet gaen,
Om God, en oock den Menfch , in alles te behaghen.
Eerft: hoe een jonck Gefel met konfte fal bejaghen
Sijn Lief, fijn tweede Ziel, fijn vreught, fijns harten luft,
En , om fijn hevich vier met eer te Tien gebluft,
Hoe hy 't met heus befcheyt een aerdich dier fal vraghen.
Maer, wonder boven al! — een en het felve beelt,
Een en de felve ftof (merct hoe de Geeft hier fpeelt),
Leert ons een Borger-plicht , en oock Godfalich leven.
Wel aen dan, hier is fpijs , waer med' can zijn ghevoet
De Min, het Burgher-recht , en 't Chriftelijck ghemoet ;
Dies wy, o groot verftant! dry-dobbel lof u gheven.
S. DE SWAM'.

ATJ TRES-DIGNE

Gelijck den Medecijn aerdfinnich doet bereyden
Sijn bitter, heelfaem kruyt, met een verfoeten fchijn —
Om, door een vroed bedrogh, den fiecken aen te Leyden
Tot den bequamen wegh, als die onwillich zijn : —
Soo gaet den wyfen Cats ons ongetemde jaren
Aenvoeren tot de tucht, door 't lock-aes van de MM,
En brengt de wyfe deught, die qualijck was te paren
Met de bloetrijcke jeught, vermomt en fiuypend' in;
En leert, met aerdich dicht, hoe, met verloop van tyden,
De Min tot Eeren-fucht, de Eer tot Godfdienft climt ;
En hoe de Deftigheyt en Geylheyt t'famen ftryden,
Hoe dat den laetften ftant den eerften overglimpt.
't En was geen dertel vier, 't welck hem heeft aenghedreven
Te beelden in 't begin vrou Venus of haer kint;
Maer, door een hooger Vier gèprickelt, heeft befchreven
Hoe dat de liefde Gods de weereltfch' overwint.
Als hy in dicht en prent Peer conftrijck weet te malen ,
En drucken onfen aert en onfe zeden af;
Wel driemael dobbel eer moet hy te recht behalen,
Die Zeelandt, op een dagh, een cleyne Weerelt gaf.
L. PEUTEMANS.

D'HONNEURS ET BON-HEURS, LE TRES-DOCTE SEIGNEUR

JAQUES CATS, J. C.
SUR SES EMBLEMES TRIPLIQUES.

IN EMBLEMATA CLA.RISSIMI CONSIJLTISSIMIQUE VIRI

SONNET ENCOMIASTIQUE.

Mon Dieu m'ayant ofte mon loyfir de jadis
(Quand je rendoiz Anglois Du Bartas et fa race)
J'avoiz ja dit adieu aux Dames de Pernasfe :
Pour mieux m'accommoder 4 ceux 4 qui je fuis.
Mais , non-obftant ce mu, me retenir ne puis
De maintefois mirer et admirer la grace
Des chantres grave-gayz, dont la voix haute-basfe
Tire de Terre au Ciel les bien-nayz beaux Efprits.
Tel, tel es tu., Trion doux-docte-divin de Cats,
Qui, en fin medicin, fucrant, dorant tes dotes,
Fais avaller aux tiens fames et fainctes chofes,
Dont, fanz ceft art , grand part tafter ne voudroit pas ;
Pourtant, fi bien mefiant avec le doux l'utile,
Triple Laurier j'appends 4 ton tri-lingue ftile.
JOSUAH SYLVESTER.

D. JACOBI CATSII J. C.
EPIGRAMMATION.

Vidit et ingentem mirata eft Itala tellus
Alciatum, tanti mente fuperba viri:
Seu tonat, et leges facundo edisferit ore ,
Seu Themidis dignum numine condit opus.
Hunc quoque ludentem , fed feria, vidit, et illi
De lufu palmam, fed sapiente, dedit.
Alciati curas et feria vicerat ante
Catsius; ad lufus nunc et amcena venit.
Hic quoque, fed triplici palmam fermone meretur,
Ut ter fit victor, qui femel ante fuit.
DANIEL HEINSIUS.

TOT DEN LESER.
Wilt ghy , op eenen dagh doorfien uw ganfche leven,
Wilt ghy , met een geficht, des werelts loop verftaen ,
Wilt ghy een langhe tijt in 't corte fien befareven ,
Wilt ghy , met eenen ftap , het aertrijck ommegaen,
Wilt ghy, met cleyn beflach, veel dinghen onderfoecken ,
Wilt ghy der menfchen aert haeft kennen in 't gerneen :
Wat hoefdy les of fchool of veelderhande boecken?
Leeft maer dit corte werck , ghy vintet al byeen.
J.

SINNE- EN MINNEBEELDEN.

QIJOD PERDIDIT, OPTAT.

HET DEEL WIL ZIJN GEHEEL.

ONTIJDIGH MAL , IS NIET MET AL.

Vraeght iemant hoe het komt dat alle jonge finnen
Haer fnellen uyter aert, haer ftellen om to minnen,
Die kapp' een ael in tween , en ftae een weynigh ftil ,
En fie hoe yeder ftuk fich weder voegen wil.
God t heeft eens van den man een ribbe weghgenomen ,
En daer is voor den man een vrouwe van gekomen :
Siet, hier uyt rijft de min, en al haer foet bedrijf,
Het lijf wil naer het deel, het deel wil naer het lijf.

Al kapt een ftaele-bijl den paling in de leden ,
Al is hem fchoon de kop ten vollen afgefneden,
Noch fpringt hy om en om, hy wifpelt op den blok ,
En, fchoon de doot genaeckt, het fchijnt hem enkel jok.
Daer zijnder in het lant, die, in haer oude dagen ,
Noch dertel willen zijn, en inalle liefde dragen ;
Maer al haer fot gelaet en is maer enkel waen,
Want naer een korten tijt het mallen heeft gedaen.

LIJT, SONDER SPIJT.

Kapt vry een Ael in tween , hy fal noch efter fpringen,
Hy fal met alle macht de leden omme-wringen,
Hy trotft, oock even dan, hy tert den harden noot,
Hy leeft, gelijck het fchijnt, ten fpijte van de doot.
Ghy , als een hooger macht wort tegen u gedreven ,
Soo lijt'et met gedult; waer toe het tegen-ftreven?
Sijght neder in het ftof, en toont een buyghfaem hert,
Want die onwilligh lijt, die lijt to meerder fmert.

SINNE- EN MINNEBEELDEN.

Alle dingen en vocgen niet tot alter tijdt. t Ts niet ullecn onbetamelijek
maar oock fehadelijek year col bedaeght man, lieu over to seven aen do
ontijdighe malligheden van Vrouwen licfde. Onbetamelick; want Met foo
geckelick , als dat iemant, de lierek-hof-bloemen alreede in menighte op het
hooft dragende , noch met dwaeshedcn der Jonckheyt befig is. Seltadelijek ,
want heyde, rodeo en ervarenheydt , leeren ons, dat fo iemant met eeu bevende p ant con eerft-ontluykend Roosjeu derf afplueken, dat by de Ineht
daer van Met en fal konnen verdragen; maer veel err, den kugh daer van op
de horft krijghende , wort in 't getal van Venus Martelaren overgefehreven ,
en verdient , foo doende , dit oft diergehjek Graf-fehrift
Die my diving in baron fchoot ,
Die heeft uyt liefde my gedoot.
Hoe veel beter feyde Sara : Sal ick met welluft omgaan nu ick out hen?
Wel aen dan , goet out Man, wie guy wefen naooght, fet jouge lieden dieu
handel over, en feght met Salomon : In den arm nemen heeft zijnen tijd , en
verre daer van te ziju, desgelijex.
cORN. GALLUS:

Turpe feni cultus nitidi, veftufque decorm
Atque etiam eft ipfum (rimer" amare fenem:
Crimes amare jocos, crimen convivia,
0 miseri! quorum gaudia crimen habent.

't Is een van de byfonderfte ken-teyekenen eons vernieuwden gemoets, dat
men in figh gevoele col nedrige Verdraegbfaembeit in alderley hefoeckinge,
ons regelreeht van Godt toegeschiekt , ofte door middel van de menschen
aengedaen; gelijek in het tegendeel van dien, cen morrende en tegenftrevende onverduldigheyt niet anders en kan verstaen worden uyt te wijfen als een
fodanigh herte, dat noch fijn gedaehten niet heeft gevangen gegeven onder
de gehoorfaemheyt Chrifti.
Maer, o lievc, waer toe bier een ftege onverdraeghfaemheit? uadien de
goede Godt de fijne' plagh uytverkoren te maken in den Oven der ellenden ?
gewiffelijek de vermoeytheyt van jammeren is een gantfch ellendigh behulpmiddel 11001 de gene die lijden moeten; daer de ware vreefe Godts uytkomft
geeft in alderley benautheden; want iemant, door de felve, fijn toevlueht
nemende tot Godts vaderlijeke forge over de fijne , weet niet alleen recht
gedult , maer ooek blysehap en danckfegginge daer uyt to trecken , feggende
geftadelijek in fijn herte tot fijue vertrooftinge :
Hoe fwaerder lot,
Hoe naerder Godt.

QLOD PERDIDIT , OPTAT.
Emmineum focio fumptit de corpore corpus
Qui mare, qui verbo condidit astra, Deus:
lode furor juverri , teneris ealor inde puellis,
Inde thori focium fcemina virque petit.
Quid mirum, juvenes? in priftina fats reverti.
Atque hernia tier quod fait, optat arnans.
Anguil'am fi forte feces ,. falit illa per Irerbas
Et fatagit jungi, quo fait ante, loco.

INCASSUM FL RIT.

vel eaput anguillre *ftrictus licet auferat enfis,
Illa tamen lacero corpore pulfat humum,
Illa tauten ca p ut" non definit ufque moveri,
Illa , licet vita deticiente, falit.
Haec tibi viva fenis lit luxuriantis imago,
Cui furit in tremulo corpore dirus amor
Ah ! mifer eft, quicunque senex juvenilia tractat,
Et moriens , mortis fe tamen effe negat.

LE PART VEVT SON ENTIER.
Veux tu fcavoir, Amy, pourquoy la douse rage
Nous pousse par amour au port du maringe:Efeoute la raifon, l'amant qui eft bleffe.
Se vent unir au corps, dont it eft desmembr.

1 A FIN DE VIE NE VETJT FOLLIE.

Vanguille faiet des fauts, bien que la pauvre befte
Au corps foil mutilie, et n'aye point de tefte.
0 sot, va t'en mourrir, ne faicte plus Pamant;
C'eft chofe fans raifon nn vieillant follastrant.
NIL JUVAT OBNITL

Anguillan, fi muero fecet , 11 dividat colic,
Illa repercuffam corpore plangit hum= ;
Ilia flirt moriens: fefeque in pulvere versat,
Et tacitm non vult fuembuiffe nevi.

Quid juvat obniti, cum te fors dura fatigat,
Vel riunpit proper= de Tribus una colum?
Flecte caput, tacitoque latus permitte dolori ;
Non tutus mifer eft, qui mifer effe poteft.

TOURMENT NECESSAIRE, BIEN , QU E SOUEER IR ET TA IRE.
Ne prep s avec regret les maux de refte vie ,
Abbaiffe toy plustoft , aver in, humble mar,
Car regrimber ne feet, quand nous le ciel eiraftie;
Qui fouffre par defpit augracnte son malheur.
INCASSUM FURIT.
Suet certa rerun, tcmpora,
Suet et animorum motibus
.Viedque erebte fah polo,
Queis ftant cadautque fingula.
Non indecorum modo , fed et pernitiofum feni lafcivere, prmfertim in amoribus.
Indecorum: nihil calm tam riduculum, quam ii horn° tremolos, cantle, edentulus
vel (at ille) paffil rugofior juvenilia more amatorem agat. Perniciolum: ufus
enim et rationes Phyficm clamant homincm femur, juvencu am in amoribus habentem,
calido et humido privari, ade6 ut brevi tote iftfi militifi fine glorill defunetns, hoc
Epitaphium mortal's viatori exhibeat:
— Oecidit amando
Exeepit tcpido gum urea mcmbra firm.
Quantii mains Abrahami uxor: Poftquam vetula theta flan , inquit , num mild voluptas? Will tu potius quisquis es, mi Senex ,
Pueris luec facra relinque,
et, cum Sophoele mihi efface: Bona verbs, d Viri, liber jam factus fum, et at,
inclementibus iftis ac furias dominis petatis beneficio aufugi; vel cum Sapiente Hebrico:
Quin ipsa fent dies modum
Amplexibus, et ut naufeet
Quis expetita ad ofcula.
Quand on eft jenae , on aime ea fol:
Quand on eft vied, qui ainne eft fol.

NIL JUVAT OBNITI.
Inter figna hominis verb renovati prmcipuo loco numerandus animus humilis, ac
patiens calamitatum et injuriarum, nee enim pertinax ac refractarius quifpiam Chrifto
fefe cogitationes fubdidiffe pro explorato unquam habere poteft. At quorfum, precor,
hie pervicacia9 afflictionibus fane Deus vel exercet, vel probat, vel corrigit, vel Imam afficit fuos, utpote in hoc fimiles cos furious ipti Clementifilmas enim
Parens ex 'IRA providentice fpcculti, quid unicuique noftrum conveniat plane ac plene
cognofrit, et quoit convenire novit, accommodat. Miserabile verb remedium eft, obniteadi Radium, et plorandi laffitudo; cum melihs, Dei timor hifee medeatur : Is
mina ad di( harm voluntatem et paternal ' affectionem, tanquam ad facram anehoram
confugieus, non patientiam folian, fed et gaudium, im6 et gratiarum actionem, ex
iptis afflictionibus producit; non beets ac medicus ex viperis Theriacum ; adeO ut,
tanquam triumphans, plum ore tandem exelamet: Via crucis, via lucis.

CIIRISOST. Generofi eft animi, ruin undique provoceris ac pungaris, mequo anima
aeerbitates mimes ferre.

Nobile vincendi genus eft patientia, vincit
Qui patitur; fi vis lincere, difee pati.
Ortus cuncta fans repetunt, matreinque requirunt.
GRUTER, in Sentent. Ethico-petit.
Amantis anima in corpore haud v iv it fuo.
— Nam finial effe cupit, quod fiurnl ante fait.
YIRGIL, — Eft mollis flamma medullas
I nil rea, et tacit urn vivit sub peetore vigil us.

SINNE- EN MINNEBEELDEN.
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QUA NON NOCET.
-GRIJPJ'ET WEL , SOO IS 'T MAER SPEL.

SLAET DE HANDT , DAER 'T NIET EN BRANDT.

Het brandt-hout en de MM zijn twee verfcheyden faecken ,
Maer op gelijcken voet van ieder aen te raecken ;
Want of men naer het Vyer, of nae de Minne fpoet ,
Daer is een feker konft hoe dat men grypen moet.
Taft daer het leyt en gloeyt , ghy fult het laten vallen ;
Taft daer het niet en brant, foo is'et om te mallen :
De liefde , foete Jeught , is , ick en weet niet wat ,
Sy dient , of dient u niet , na datje wort gevat.

't Is twee-fins aen te doen al watje kont bedencken ,
Grijpt bier, 't is fonder noot ; grijpt daer, het fal u krencken :
Wie is'et die terftont de vingers niet en fchroeyt ,
Indien by vat het hout juyft daer het leyt en gloeyt?
In vreught is dickmael pijn , in plagen , voile zegen ;
't En is niet in de faeck , maer aen den man gelegen.
Wel , draeght dan met gedult al wat den hemel doet ,
Zijt willigh , datje zijt , en datje wefen moet.

JEREM. XXI. 8.
SIET, ICK LEGGE U VOOR EEN WEG TEN LEVEN, EN EEN
WEG TEN DOODEN.

Het brandthout daer het gloeyt en mach men niet genaken ,
Maer daer geen voncken fijn daer is'et aen te raken ;
Geen menfch en grijpe toe alleen op loffen waen ,
Want die het qualijck vat die is'er qualijck aen.
De zegen met de vloeck , de doot , en oock het leven
Die fijn u , weerde ziel, van God.e voorgeschreven ;
Wel neemt dan , lieve , neemt het goede by der hant ,
En vlucht naer Zoar toe terwijle Sodom brant.
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Alle dingen, feydt Epictetus, hebben hare handthave, en diefe wel handelen
wil, dientfe daer by te grijpen. 't Recht gebruyck der dingen wel te verftaen,
is een van de nutfte wetenfchappen des burgerlijcken levens. De Bye treckt
foeten honigh uyt bitteren Thijm , de Yle ofte Bloetfuyger bedorven bloet uyt
een gefont lichaem. Wyfe lieden fuygen Poet uyt bitter, dwafe bitter uyt
foot: den eenen is goets moets , felfs midden in fwaricheden, den anderen
klaecht en knaecht hem felven, oock dan als 'them wel gaet , foeckende altijt
een knoop in de biefe , en (fo men feyt) een manneken in de mane. Een Egel
draecht het lijf vol ftekels; is 't wonder? hy brengtfe felver voort. Veel werdender gequelt, alleenlijek daerom , om datfe een quellijcken geeft hebben.
't Is moeyelijck met iemant om to gaen, die alle fwaricheden inkropt en ter
herten neemt , alle vermaeckelijcke dingen daerentegen ongevoelijeken laet voorby
gaen. Wegh Egels, wegh Ezels. Hoe veel beter dede Caesar, als by ter
aerden neder geftort zijnde , felfs fijnen val flch ten goeden naduyde : Ick houde
u vaft, o Aerde onfer alter moeder, feyde hy; treckende tot een voorteycken
van toekomende overwinninge, dat een fwaerhooft ontwijffelijk als een voor •
bode van ongeluck foude hebben genomen. En Zeno door fchipbreucke alle
zijn goet verloren bebbende : My wert nu : feyde hy, gelegentheyt gegeven ,
om fonder bekommeringe en bekommeringe, naer wijsheydt to trachten. Merkt
hoe een pack wel gemat, en gewillighlijck gedragen, lichter werdt.

In de bekeeringe des fondaers drie dingen van noode te zijn, te weten : het
Woordt , Godes Geeft, en den wille des menfchen, wert by Godfalige mannen
in defer voegen toegeftaen to weten , Dat des menfchen wile niet flecbtelijek
als lijdende , maer oock als eenige werckinge in haer hebbende , in de eerfte
veranderinge des gemoets , haer vertoont. Want fo wanneer de menfche bekeert werdt, God de Heere en werckt op den felven niet tegens dank van
den felven, en als onwilligh, maer met fljn danck , en als gewilligh : in voegen dat, dien felven oogenblick dat de bekeeringe aengaet , den genen, die
bekeert werdt, by middel van Godes genade, fijn bekeeringe felfs oock wil.
En hierom feyt Auguftinus Peer wel, Serm. 15. de verb. Apoft. : De gene die
gefchapen heeft fonder u, en wil u niet falich waken fonder u: en wederoni ,
Onfe wille van noode te wefen om een goedt werck te doen , is ganfch vaft
en feker. Maer defe felve wille hebben wy nochtans door eygen macht niet,
noch uyt ons felven: maer de Heere werckt dit felve willen. Want Get! ter
felver ftont dat God ons fijne genade fehenckt, foo geeft by ons met een dat
wy konnen willen, en dat wy het willen metter daet konnen aennemen.

QUA NON NOCET, ARRIPE.
Pars fudis igne calet, pars altera nefcia fiammfe eft :
HECC impune mann tangitur, ills nocet.
Dextra voluptates Veneris ferit, altera curas:
Hine juvat, iligeri fax nocet inde Dei.
Elige, quifquis amas, fed, qure juvat, elige partem :
Ipfe Cupido facem, qua caret igne, tenet.
Triftia Democriti falfo delude cachinno,
Lude, jocus Venus eft; nil nifi ludus, Amor.

OMNIA IN MELIOREM PARTEM.
Hine rubet igne fades, nullis crepat inde favillis;
Hine poterit tangi, fauciat inde manum.
Res humane bifrons: tu, quA juvat, arripe quidquid
Te fuper EethereA de region fluit.
Damna fuum lucrum, fua gaudia luctus habebit,
Exeipis incumbens, fi fapienter, onus.
Morosum nec lta juvant, et, rideat orbis.
Quod gemat ille tamen, quodque queratur, habet.

EN BIEN PRENANT, N'AURAS TOURMENT.
Qui Bien proud le tifon le porte fans damage,
En bien hantant l'amour,, ne fentiras fa rage:
Pour voir de tes deffeins heureufement le bout,
Manic bien ton cas : le manier eft tout.

TOUT AU MEILLIEUR BOUT.
Comme un bruilant tifon, ainfi la vie humaine,
Bien prife et mife avant, eft mania fans peine.
De joye, et de bon-hour, n'aura jamais defaut,
Qui bon et meur advis oppofe a tout affaut.

Wy zijn to vooren dood en ftil;
God geeft ons 't roeren en den wil.

QUA NON URIT.
Pars Sudis igne caret, rapidis calet alters flammis,
Hine nocet, illfefam calfacit inde manum.
Ecce! bonum Deus, Ecce! malum mortal bus oiled,
Quifquis es, en tibi mors, en tibi vita patet.

Optio tota tua eft, licet hint, licet fade capeffas;
Elige, five juvet vivere, five mori:
Quid tibi cum Sodoma? nihil hie nifi fulphur et iguis,
Quin potius placidum, Loth duce, Zoar adi.

Ecclefiastiq. XV. 16. LA VIE ET LA MORT , LE BIEN ET LE MAL SONT EN LA PRESENCE DES HOMMES.
Ta Vie eft un Tifon , d'icy le pourras prendre ,
Prens le cofte , ou Dieu eft gracieux et doux,
Sans te brufler ; de la, feras reduit en cendre ,
Ne touche pas l'endroit , oil brufle fon CORITOUX.
OMNIA IN MELIOREM PARTEM.
Appofite ad rem, de qua hic animus, dixiffe mihi vifus eft Epictetus, unamquamque
rem habere anfam fuam, *tie apprehendendam effe ei, qui feliciter hat uti velit; !eke
enim quorfum qureque res fpectet, et quis ejus fit ufus, non minima pars eft civilis
Prudentire. Apis ex Thymo, herbs amariffima, fitaviffimum mel extrahit; Hirudo contra
ex fano corpore vitiofum fanguinem. Sapiunt, mat quidem fententia , non qui ex lxetis
triftia, fed qui ex triftibus beta nOrunt elicere. Echini femper fpinis involuti Punt;
quid mirum? cum eas ex fefe gignant. Magna pars hominum mifera eft, non alia de
cattle, quam quia querulus ipfis eft animus. Melius Caesar, qui in terram prolapfus
etiam cafum fuum benigne interpretatus eft: Teneo, inquit, te Terra mater; quodque
raorollor aliquis mall prrefagii loco habuifset, jibe in victorite bonum omen, non minus
lepide, quam animose, convertit. Et Zeno omnibus rebus naufragio amiffis: Jubet me
Fortuna, inquit, expeditius philofophari.
OVIDIUS:

Leve fit, quod bone fertur onus.

QUA NON URIT.
In peccatoris converflone tria requiri fatis decifum eft: Verbum nimirum, Spiritum
Dei, et Voluntatem hominis. Nee cairn ut paffiva tantum voluntas human confideranda eft, fed actionis nonnihil eidem, in prima animi mutatione, adfcribendum effe
credimus. Quoties enim aliquis convertitur, Deus opus illud non in invitum , fed in
volentem exercet : Atque eo ipfo quidem momento, quo fit converfio, Dei gratia mediante, converfionem fuam vult is qui convertitur. Hine recte Auguft. Serm. 15. de
Verb. Apoft.: Qui to creavit fine te, inquit, falvare te non vult fine te. Et rurfus:
Voluntatcm noftram, ut bonnm aliquod opus bene faciamus, requiri, certum eft, atrial
etiam ex nobis, noftra potentia, non habemus ; voluntatem quippe in nobis operator
Deus. Ecce enim I eo ipfo tempore, quo gratiam Deus largitur, hoc ipfum quoque
nobis confert, poffe velle, et actu velle recipere.

SENECA de Tranq.:
Affuefcendum eft conditioni fare, et quidquid habet circa fe commodi, apprehendendum:
invenies in quovis yaw genre oblectamenta, et remiffiones, et voluptates. Nihil tam
acerbum eft, in quo non requus animus folatium inveniat.

Deut. XXX. 19.
Teftes invoco hodie ccelum et terram quod prorofuerim vobis vitam et mortem,
benedictionem et maledictionem. Elige ergo vitam, ut et to vivas et femen tuum.

BESOLD. Aziomat. Philofophico-Theoloy.:
Car quidam Punt divites, cur alii mendiei , ambo probi? quia nihil refert utrnmvis
fies, fi utroque fciveris uti.

Proverb. XIV. 16.
Le Sage craint, et fe retire du mal: mais le fol refcarmouche, et fe tient feur.

PLAUTUS:

Amor et melle et felle eft frecundiffimus.
EURIP. :
Amores nimii
Cum accefferint, non bonam famam,
Neque virtutem attulere
Hominibus: fi temperata accefferit
Venus, non alia Dea
Adeo gratiosa.

DE BAYF:

Cupidon pour dieu adore,
Tire d'un petit arc dore
Deux traicts de differente forte;
L'un d'eux rend l'amour honore,
Et l'autre trouble et mallieur porte.
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NIL NISI MOTA.
NIET SONDER VRAGEN.

DIE VRAEGHT LEERT KLAPPEN.

Ghy wenft een echte Wijf , ghy wenft te mogen trouwen,
Ghy wenft (gelijk het fchijnt) u huys te mogen bouwen ,
Ghy wenft en anders niet. Maer lieve, fegh een revs,
Wie trouwt'er in den droom of in een dom gepeys ?
Het vryen eyfcht verfoeck. Geen Echo falder quelen
Dan als haer iemant verght, en dat met luyder kelen;
Wel , tijt dan aen het werk ; want Piet! een rechte Maegt
En komt niet ongenoot, en geeft niet ongevraeght.

De Lucht die tegenfpreeckt, de ftemme fonder 'even,
Is niet gewoon van felfs een woort van haer te geven;
Maer komt'er oyt een menfch die maer het minfte vraegt,
Soo vint men dat het bofch van haer geruchte waegt.
Wie oyt tot fpreken verght de tonge der klappeyen,
Die opent haer den mont, om breet te mogen weyen ;
Wie met een flim beleydt geftole dingen heelt,
Geeft oorfaeck , dat een dief aen alle kanten fteelt.

LUC. XI. 9.
EIDT EN U SAL GEGEVEN WORDEN, SOECKT EN GHY SULT
VINDEN , KLOPT EN U SAL OPGEDAEN WORDEN.

Wie oyt een wederklanck wil in de lucht verwecken,
Die moet een helle ftem tot in den hemel ftrecken ,
Want die niet uyt en brengt als woorden fonder kracht ,
En hoort geen tegen-fpraeck, hoe laugh by antwoordt wacht.
Hy dient zijn herten-gront met yver uyt te fpreken ,
Die met een droeve galm wil in den hemel breken ,
Alleen die krachtigh bid, en tot den Heere fucht,
Verweckt een wederklanck tot boven in de lucht.
I
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De ftemine (die d'eene aldus, en d'andcre alfoo befehrijft) oordeelen WY,
als een byfonder werek Godes , fonderlinge aen den felven toe-geeygent to
moeten werden. Want al is 't foo dat veel God-falige alleenlijk door het ophewn des gemoets, gewoon zijn tot Godt te bidden : evenwel nochtans fal men
een vyerigh gemoet, door hulpe van de ftemme met meerder kracht voelen
uytbarften , en met grouter gewelt tegens den hemel als een uytval doer] , dan
of iemandt alleenlijck door de gedacbte zijn gebeden Gode opdronge. En
waerom en fouden wy niet met alle de wercktuygen , foo des lichaems als
des gemoets, den Sehepper van beyde, ten beften wy konnen, vereeren? waerom
en fouden wy Met beyde die dingen, weer door wy van Godt zijn verheven boven
andere gedierten, hem eerbiedelijcken opdragen , te weten woorden en gedachten ? waerom en fuller wy niet den geheelen menfehe Gode opofferen ? fonderlinge,
nadien ons eygen ftemme , terwylen wy bidden , van ons gehoort zijnde , daer
toe dienftigh is, om onfe finnen meer op te weeken , en t'eleken als die schijnen to wi p er gaeu dwaleu , wederom als tot Godt te brengen. Wy houden
daerom dat'er drie dingen noodigh zijn, om wel te bidden, te weten eerft:
een welbereyt gemoet, ledigh van alle andere bekommeringe; ten . tweeden :
een lichaern gantfeh en al geftelt tot nederigheyt; en ten derden : de vrucht
enter lippen , dat is eon ftemme , uyt het binnenste onfer herten krachtelijk
uytgedreven. Welcke drie dingen indien wy in ons gebed to famen voegen ,
fo en is'er geen twijffel aen te ftaen, of Godt wil ons gewiffelijek verhooreu ,
indien niet nae onfen wine, immers -Conlon beften.

Het veel of luttel fpreken van iemaut, hanght weer aen etc toelloorders ,
als aen de fpreker felfs ; want fpreekluft eat wert nergens door nicer gaende
gemaeckt , als met veel te vragen, en vlytigh toe te luyfteren. Selden komt'er
een klappeye ter bane , foo fy by niemant gevraeght en Wert : maer foo haeft als
dit langgetongde gedierte door vragen tot fpreken eon open krijght, , ftracx ,
als uytgelaten zijnde, verfpreyt bet fich wijt en breedt daer henen, gelijk een
overloopende riviere door het vlacke veldt. Koint'er daerentegen lemma ten
nagang , die met cell ftreng gefichte defe mondtfpeelfter wider d'oogen fiende,
een fnaeu toehijt , fy fal terftont fwygen als een piffebedde , en ftom ftaen
als een vifcli. Is'er dan yemandt die een breetweyende tonge wil ?
dat by de tegenheyt , die by van Baer flabberen inwendigh heeft , uytwendelijeken metten gehare uytdrucke , en 't Carer mede gedacu wefen.
SENECA , HIPPOL.

Alium filere cum voles, prius file.

NIL, NISI MOTA, DABII'.
Dulcis amica placet, placet uxor, et ofeula mitre
Conjugis , et multa prole beata domus:
Cura fed ulterior tibi nulla, quid? anne moraris
Dum ruat in gremium fponte puella tuum?
Nil agis : intenfo demum clamore movetur,
Sueta viatoris qum modo voce loqui.
Nil dare, fponte
didicit refonabilis Echo,
Nee dare, fponte fish, bella puella Met.

UBI PERCUNCTATOR, 1BI ET GARRULUS.
Muta fub obfeuris habitaret vallibus Echo,
Ni foret alterin g garrulitate loquax:
Illa filet, qnoties preffo filet ore viator ;
Difcit et h populo praetereunte lop".
Ora loquax premeret , nifi percunctator adeffet;
Hoc duce tentat opus livida lingua fuum.
Probta erect qui multa rogat, qui commodat aurem:
Turpia, fi nefcis, furta receptor alit.

JANI A IS AMIE SANS FATIGUE, QUI LA VEUT , QU'IL LA 13RIGUE.
Tu dis , l'amour me plaift; et ne fais autre ehofe
Robin, en rien faifant jamais on cueille rofe ,
Ny dame en villc orras ,ny Echo dans les bois ;
Si to ne fais ouir to preallable voix.

DU DEMANDANT LE MESDISANT.
n'oit jamais au bois d'Echo la refonance,
Si nul ne luy parley piemierement commence.
Quant nul chez nous ne faict en demandant le tot,
La bonche du jafcur ne parle pas un mot.
Ou

.Pfala.
CLAMAYERUNT JUSTI ET DOMINUS EXAUDIVIT EOS.
Intenfis opus eft clamoribus, ut fonet Echo;
Vota quid effundis fummis innate, labellis?
Duni ftrepis exiguo murmure, Nympha filet :
Ad tepidas cmli non patet aula preces:
Nympha tarot tacitis, fed furgat ad eethera clamor,
Tende latus clamore, Deus refponfa remittet ;
Mox refponfa tibi, vel geminata, cubit.
Hic pia /liens, hie vox fervida pondus habent.
Jap. V. 16. LA PRIE1IE DU JUSTE FAICTE AVEC VEHEMENCE, EST DE GRAND EFFICACE.
Qni dune baffe voix Echo la nymphe appelle ,
Celuy aupres de qui le zele n'a nul lieu ,
(Qu'attend it dans les bois?) n'aura refponfe d'elle,
N'eft entendu du ciel, n'eft exauce de Dieu.
UBI PERCUNCTATOR, IBI ET GARRULUS.
Dicendi modus non penes loquentem , fed penes audientem est , inquit Stobreus.
Rem tetigit ; Detrartatio rains ut percunctamlo excitatur; tic aufcultando nutritur ;
nee unquarn loquax illa Dca e latibulis fuis prodit , nifi evocata: ut yens) aliquis interrogando aurefque faciles prmbendo linguacibus iftis garric )di anfam dedit, profilin g in
varios molestm garrulitatis modulus late diffunduntur, adeb ut, fi ufpiain, eerie in
iftis locum habeat Mud Foam Evcitat auditor ftudium. Si contra prudentior animollorve aliquis five feria increpatione, five vultu ad gravitatem compotito fefe fabulm
inferat, ftatim ferD1011CM abrumptum ejufque autorem pifce mutiorem confpicias ; non
teens ac fi hoftilis facies oceurrat et oinnia turbel. Maledicis ergo si frtenum injicere
vis , animi avertionem vultu exprime, et rem perfeceris: nunquam autern calumniatores
decrunt, duns, cui perfuadeatur, exiftit , ait Ioseph.

ORA ET DABITUR.
Vocem (quam alii aliter defcribunt) Echo, at admirandum divince patentiu opus,
Deo Opt. IVIax. imprimis dandam dedicandam, cenfeo. Tametfi enim, solo mentis ad
Deum afcenfu, pins non rar6 Drum alloqui satis compertum fit, majori tamen energia
animus fervens, ope vocis, fcfe exferit , ac in ceelum , ut ita loquar, impetum facit ;
qualm fi tacita folum cogitatione Deo preces offerat. Quidni enim oratiouem et rationem.
(qua utraque immenfa Dei bonitas cmteris animantibus proeftantiores nos reddidit)
gratum Deo facrifieimn offeramns? prresertim yen') cum nostra ipfius vox, auribus
hausta , animurn magic moveat , et (fi languor forte ant diverfio) ad Deum veluti reducat.
Tria igitur ad preces rite offerendas, merit° requirimus: animum prim aratuin, nee
aliud agentem; corpus fnbiniffum et ad humilitatem compofiturn; et frustum labiorum,
id est : voeem imo Gordis penetrali emissarn. Qum fi conjungamus, exandiet Frond
dubio nos inunificqs ills Pareus, II non ad voluntatem , faltem ad falutem.
Pfal. CXLIV. Prope eft Dominus omnibus invocautibus mum

veritate.

BERNARD.
ITRYSOST.

Quando fidelis, et humilis, et fervens oratio fuerit, ccelum, hand dubio, penetrabit,
uncle certum eft quod vacua redire non poffit.

-Militia uon docetur fermonibus, fed excitatur.
EREN

Credis hue dormienti tibi confecturos Deos ,
Et illam tine tuft opera in cubiculum iri decluetum domum ?

ovrn. de Art. lib. 1.
Alt, nimia eft proprim juveni fiducia forma,
Exfpeetet fi quis, dum prior illa roget.
ERABSI.

Non provocare , matrome cit.
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IV

ANI011, FORMA CONDIMENTUM.

NOIT LEEIACK LIEF, NOCH SCHOONEN KOOLSACK.

0 foete rafery! hoe kan 't de Minne voegen ?
De Sim fchept in den aep een wonder groot vernoegen;
Alwaer uit Venus kint zijn guide pijlen fchiet,
Daer woont de fchoonheyt felfs , hoewel die niemant fiet.
Al zijnder in het lief, al zijnder hondert vlecken,
Men vint terftont een kleedt om alle vuyl te decken:
ii)en ftouten noemt men vry , die dronken is, verheugt;
De liefde weet de feyl te trecken tot de deugt.

UILEN, BROEN UILEN.

Een aep die broet een aep, van uilen komen uilen ,
Wat brengt een efel voort als onbelompe guylen ?
Noit vont men foet gewas ontrent een wilden tronck,
En , naer het oude fingt, foo pijpt het kleyne jonck.
Ghy, wilje zijn berecht wat u fal wedervaren
Van 't meysjen datje vrijt? let wie haer ouders waren ;
Siet! dit is 's weerelts loop , al flaet'et somtijts mis:
De dochter wort een wijf als nu de moeder is.

1 PETR. IV. 8.
LTEEDE BEDECKT VEEL SONDEN.

Al fiet de Simm' haer maets of haer wanschapen jongen,
En hoe zijn platte neus in bochten is gedrongen,
Sy toontfe niettemin een vriendelijk gelaet,
En bant uyt haar gemoet de galle van den haet.
Siet, wat de liefde werkt! de liefde deckt gebreken,
De liefde voedt den pais , en haet het lebbigh fpreken,
De liefd' is, die het buys met alle zegen vult;
Al waer de liefde woont daer mangelt noyt gedult.
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Ne unquam affinitatem contrahas, neque intra domum aceipias, make mulieris
pullum imitantur enim mulierum opprobria. Hoc ergo confiderate mihi, o proci,
bong filiam ex matre ut ducatis.

Soo ghy een vrient berifpen wilt, doet fulx heymelijek: foo ghy een vrient
prijfen wilt, doet fulcx in 't openbaer, feyt een Heyden, en fulcx komt de
Chriftelyke fachtmoedigheit al feer naby: dal' het meerendeel doet fehier regd.recht het tegendeel. Pryfen fy iemant, fy doen het in 't bysonder: laken fy
iemant, fy doen 't ten aenhooren fchier van een ieder. Men hoort nauwelijck
twee ofte drie menfchen to fameu fpreken, ofte het fchijnt datfe haer felven
tot bet ophalen van eens anders gebreken als verhuert hebben, met foo vollen
mondt fpreken fy daer van. De reden van dit heeft den Oudvader Hieronymus
leer wel bemerkt. 't Is, feyt hy,, den boofen een vermaeck den goeden een
kladde na te werpen, en (foo men feyt) met haar flippen in d' affchen te fitten, meynende dat, om de menichte der gener die misdoen, hun mifdaet
kleynder is. 't Gaet'er veeltijts foo ; de gene die quaet zijn, wenfchen dat de
goede quaet moehten werden, om datfe haers gelijek fouden veel vinden. De
koeye, aisle vuyl is, fleet geerne haren fteert rontom, om de anders te waken, dat fy is. Defe genegentheydt fpruyt uyt een qUade wortel, dient mitsdien wel uytgeroeyt te werden, en in plaetfe van de felve de liefde des naeften
geplant. Oordeelt niet, op dat ghy niet geoordeelt en wert , feyt onfen fachtmoedigen Salighmaker. Dit verboden oordeel wert driefine gevelt : als men
't goede ten quaden duydt , als men 't quade tot flimmer trekt , als men 't
twijfelachtige ten ergften uytleydt. Hebdy een Chriftelijck ghemoet , wacht u
van foo to oordeelen, en liever laet in elle gelegentheydt, na den raedt Salomons , den laftermondt verre van u zijn; Prov. IV. 24.

NUNQUAM DEFORMIS AMICA EST.
Dulcis amor furor eft. Stupet ebria fimia prolem,
Nilque fuis catulis pulchrius effe putat.
Nefcit amens vitium (nimis id licet exftet) amicre ,
Quafque alius dotes non videt, ipse notat:
Fucus amor vehemens , omnique potentior herba est;
Hoc duce facundre garrula nomen habet.
Quisfquis amat, mentes agit ante Cupidinis nstro.
Omne bono vitium proximiore tegit.

QUALIS MATER, TALIS FILIA.
Ex afinis afinus, bubo bubone creatur,
Et fimiles catulos fimia mater habet:
Non leporem catulus generat, non falco columbam:
Arboris indomitre fructus aeerbus erit.
Noffe cupis qualis tibi virgo futura fit uxor ?
Mattis ad ingenium refpice, certus eels.
Diffimilem licet arts fui fe monftret amanti,
In vitium tandem nata parentis abit.

JAMAIS LAIDES AMOURS, NY BELLE PRISON.
Que to es doux Amour, par to plaifante rage
Eftime fon petit le plus beau du bocage
Le Singe craque-noix nul vice ne luy chant,
Car du manteau d'Amour it couvre le defaut.

TEL GRAIN, TEL PAIN. DE MERE PITEUSE FILLE TEIGNEUSE.
La mere, et fes defauts , quant je te fais paroistre,
La filk , et ses humeurs, de la to penx coignoistre:
n'eft pas vray tousjours, mais ordinairement
Les meurs et les humeurs du pere fuit l'enfant.

Men erft van zijn ouders niet alleenlijk goet en bloedt, mace meuichmael
ook der felver uyterlijcke fiekten en innerlijeke gebreken. Want gelijck den
Poeet feyt,
De tacken aerden na de Item,
Van 't quade noyt lets goedts en quam.
Middelertijt en is'er geen mensche fo veel gelegeu aen iemants aert en
imborft recht te kennen; als de gene die van finne fijn fich ten houwelijck
te begeven, dewelcke voor al wel hebben te letten op de ouders van de
gene, die fylieden meynen by der hant te nemen. Een proper neusjen, een
kleen mondeken , een gau ooghjen , een besneden tronitjen, en diergelijcke vifevafen fich als een wit in defen voor te ftellen, is enekele dwaesheyt , nadien
elle fodanige dingeu u eygen felfs en niemandt anders zijn rakende ; daer
nochtans een rechtschapen houwelijk niet alleenlick en behoort te lien op den
genen , die dat aengaet , maer fonderlinge mede op 't geflachte, op de nakomelingen , op het gemeene befte , dewelcke (als 't wel foude gaen) yder haer befcheyden deel behooren te hebben.
EX EURIP.

DELICTA OPERIT CHARITAS.
Gaudia pertentant taciturn tibi, Simia , peeing,
Dum gremio catuli membra pudenda loves;
Arcet ab amplexu non te fine crinibus alvus ,
Non fimre ante ocnlos erimina naris habes.

Difpliceat multis, placet bac mihi Sirnia parte,
Ah! niger eft, fi quis pandere crimen amat.
Livida lingua file; vitium tegit lile fodalis ,
Imbuit wthereus , fi qui pectus , Amor.

Proverb. XVII. 9.
Le Singe fon petit, combien que laid, ne laiffe ,
Mais fans s'en offenfer, l'embraffe et le careffe.

QUI CELE LE MESFAICT , CERCHE AMITIE.
Si de Chreftien le nom ne veux porter en vain,
Couvrir tousjours te faut ]es fautes du prochain.

QUALIS MATER, TALIS FILIA.
Non corpus, non formam, non morbos tantum, fed et vitia pleraque, veluti hrereditaria a parentibus nos haurire; et rerum naturalium fcriptores , et ufus docet.
Redit ad autores genus,
Stirpemque invifam degener fanguis refert;
inquit Tragicus : et contra, par eft meliores effe eos , qui ex melioribus , ait Philofophus. Cum verb nu lius adeb interfit in indolem alterius inquirere, atque illius , qui
individuam vitre focietatem cogitare ccepit , non vana cura eft, quibus moribus parentes
ejus fiat, cui animum adjecit , indagare. Formam tantum aut lineaments corporis ,
nefcio qure, aliquis ut fcopnm hic refpiciat ? nugn. Ifta privatre voluptati tantum
ferviunt. At matrimoninm non nobis solam, fed ag,natis , fed pofteritati, sed reipublicre
contrahendum eft. Si ergo non degenerem mundi incolam , nec inficiendum fnculo
nomen, ut ille ait, aliquando vixiffe te pofteritati teftatum velis, nequaquam affinitatem contrahas, neque intra domum recipias, ut Eurip. ait, make mulieris pullum;
sed audi Poetas uno ore fibi acclamantes:
VIRG. Sic canibus catulos fimiles, lie matribus hcedos.
JUVEN. Sat. 4.
Si damnofa fenem juvat alea, ludit et hreres
Bullatus, parvoque eadem movet arum fritillo , etc.
Sic natura jubet.

DELICTA OPERIT CHARITAS.
Pene e Chriftianre charitatis penu ductum mihi videtur dictum iftud Seneere: Secrete
amicos admone, lauda palam. Plerosque tamen homines in contrarium affici videmus,
et ex animo dolemus. Laudant fecrete, damnant palam ; vix enim duos trefve hominos
fimul eolloquentes audias , quin ftatim recenfendis aliorum vitiis operam locaffe dixeris,
ita ftrenue in calumnire campum hunc Martium, ut ita dicam, defcendunt. Rationem
acute tangit D. Hieronymus: Malorum, inquit, folatium est, bonos carpere; dum
peccantium multitudine putant culpam minui peccatorum. Agedum quifquis es, qui
rnaledicendi hoc ftudium tibi infitum fentis , interroga confcientiam tuam, quid te
moveat, veriffimam viri pii fententiam (nec dubito) invenies. Vetus malum est; mains
bonum malum effe vult, ut fit fui fimilis. Nolite judicare , inquit benevolus Servator,
ut non judicemini. Tribus modis pravum hoc judicium inftituitur : cum bonum alictijus
factum in ma'am partem trahimus , cum malum in pejus , cum dubium in deterius.
Ah fuge! et Sapientem audi, in Prov. 4. 24. Plura vetat chartre anguftia.
1 Corint. XIII. 5. Charitas non prrefumit malum.
TRIVgR. Seem. 2 in Efaiam.
Si matres erga foetus tanta charitate afficiuntur, multO magis oportet nos ergs
proximum fimili charitate affectos effe ; nam fpiritus nexus calidiores vehementiorefque
funt, quam naturre.

ARISTOT. 1 Ethic.
Unicuique delectabile est, quod amat.
PLUTARCH. in lib. de Audit.
Amator albos Deorum tilios appellat, nigris virilium nomen tribuens.
hederze inftar, valet fe quavis arreptd anfg applicare.
HORAT.

Turpia decipiunt crecum villa, ant edam ipfa
Delectant, veluti Balbinum polypus Agate.

Amor enim,
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QUOD NON NOM, NON AMES.

KENT EER GHY MINT.

NEERINGE SONDER VERSTANDT, VERLIES VOOR
DE HANDT.

Pan fach het eerfte vyer juyft doen het was gefchapen ,
Hy fprak : wat mover ding! en, fonder lang te gapen,
Greep hy het in den arm ; ey fiet daer is de quant
Aen hayr en baert verfengt , en in het vleys gebrant.
Komt u wat felfaems voor,, al fchijnen 't moye faecken ,
En geeft u niet terftont om die te willen raecken ;
Te vatten metter handt iet datmen niet en kent,
Heeft menigh man bedot, en menigh wijf geschent.

Als Pan het eerfte vyer fach opter aerden fpelen,
Hy was terftont verlieft , en ging een kusjen ftelen :
Hy riep : wat fchoonder ding! maer doen hy naerder quam,
Gevoeld' hy metter daet de nepen van de vlam.
Al kittelt Venus wicht aen uwe domme finnen ,
En weeft noch evenwel niet haeftigh om te minnen.
Maer of je hout of trout, foo keurt en kent den gront ,
Want al wie veerdig fuypt gewis die brant den mont.

1 CORINT. VII. 5.
DAT U DE SATAN MET EN VERSOECKE, OM UWE
ONMATIGHEYTS WILLE.

Wat gaet den bocxvoet aen het vier te willen raken ,
En van de felle vlam een fpel te willen maken ?
Daer is in alle ding, daer is een vafte maet ,
En 't is een wiffe feyl al wat daer over gaet.
Oock reyne liefde felfs komt leelick uyt te vallen ,
Als iemant die misbruyckt in ongeregelt mallen :
Want als een echte man is geyl in fijn bedrijf,,
Hy valt in hoerery oock met fijn eygen wijf.

I

3

SINNE- EN MINNEBEELDEN.

10

De redo' en de ervarentheydt leaf ons , dat nook de aldernutfte dingen,
door het misbruyck alleen , gautfch en al lchadelijek werden. 't Is te beduchten , dat wy in de fake des houwelijex (om andere dingen te verfwygen) door
de hitte des jonekheyts out diekwils vergrijpen, en van bet eynde des houwelijex , in 't werck des houwelijcx felfs, alderverft afdwalen. Wy erkennen
Godt (dat is een gantfch reyn geeftelijek wefen) y our den infetter van dien
ftaet , en daer door alleene dienen wy afgemaent to werden van het felve met
onmatigen luft to befoedelen. Ambrofius heeft de gene die haer bier in verloopen , door een fcherpe , nochtans eygene , maniere van fpreken , overfpeelders van haer eygen vrouwen genaemt. De naem van" huysvrouwe is voor
een naem van weerdigheydt, en suet van welluft , felfs by de Romeynen ,
altijts gehouden geweeft: haer Paten hebbeu dies aengaende goede vermaningen gegeven. Eene van hen lieden feyeer aldus:

Veelderley gedierteu , felfs van de geringfte , als byes , tuieren fpinnen ,
moffels en diergelijeke , werden het toekomende onweder niet alleenlijok gewaer,
maer wyfen ook het felve met eenige voorteyckens aen. Het menfehelijek
vernuft daerentegen is foo fchrael, dat het meerendeel niet alleenlijek geen
toekomende Bingen en weet t'ontdecken, maer felfs geen faken, die voor oogen
fijn , reeht t' onderfeheyden. Om waer in te voorfien , is geraden geenderhande
nieu voorvallende faken aen te flaen , anders als met loode voeten , en geoeffende
{Innen , dewijle men fob aen nieuwigbeden niet dan al te liehtelick en ver grijpt : alfoo onder de felve veeltijts een boefjen plach te fehuylen. Wanneer
het gedierte buyten gewoonte iet aeurecht , den duyckelaer namentlick uyt het
water loopt , de mieren haer eyers hier en daer fiepen , de pieren uyt der
aerden vluchten , foo volgt'er gemeenlick quaet weder. Oordeelt mode foo van
het doen der menfchen , en dien volgende , na den raet vim Seneca, kruypt
in geen gat, of fiet'er deur.

• Vrou , wildy deegh van uwen man ,

Ghy dient u foo to ftellen an,
Dat u begeeren , en ziju luft,
Noyt t'eenemael en zy gebluft.
De gehoude en moeten hum dan niet laten voorftaen , dat hen tegens malkanderen alles geoorloft is, maer eon yeder handele de fijne matelijek , en
met een fekere vriendelijcke fternmigheydt , befittende alfoo fijn vat in heyligheyt , mu den raedt des Apoftels.

1. Epift. 16.
Cautus euim metnit foveam lupus, accipiterque
Snfpectos laqueos, et opertum milvins hamum.
110RA.T. Lib.

AB IGNOTIS ABSTINENDUM.
Dum ludi tremulis nova flamma per aera gyris ,
Et nunquam vifo plebs rudis igne ftupet ;
Pan furit, et flammee, miler infiammatus amore,
Ofenla feftinans, non iteranda, dedit.
Pulchra licet tibi res videatur,, et utilis , hofpes
Cura fit ignaras abftinuiffe manus.
Difeat inexpertis fapiens diffidere rebus.
Tnfidiis novitas femper amica init.

QUOD NON NORIS , NON AMES.
1. ix dederat terris ignem , fua furta , Prometheus,
Pan furit, et flammis ofeu7a ferre parat :
Quantus, ait, nitor hic ! (nondum eognoverat ignern)
Et ruit, et 'tefas vix trahit inde menus.
Stulte puer, blaudi qui lumine eaptus ocelli ,
Nil , nifi quanta dabis bafia , corde moves,
Dum, quid ames videas , properatos differ amores :
Hen, fcelerata Venus, cum celerata venit.

FOL NE CROIT, '!'ANT QU'IL RECO1T.
Pan en voyant un jour la flame, lors nouvelle,
Efcrie tout ravy,, o chofe plus que belle !
Et va haifer le feu, wait hien Bien toft s'en repent.
Tont, re que ne cognois, ne touche brufquement.

QUI EN HASTE SE MARIE, A LOISIR SE REPENT.
Ce , que to ne cognois, aymer jamais t'avance :
II a pris mal it Pan d'aymer fans cognoiffanee.
Qui ofe fon bouillon humer haftivement ,
Sans donte, it bruilera fa bonche Bien Invent,
NE QUID NIMIS.

Omnis in alterius (procul hine prtetextus amici)
In propria nimius conjuge fordet amor.
Ni modus, et ratio juvenilibus imperet aufis,
Quifquis es, in propria conjuge incechus eris.

Pan, fatis eft, modico caleat fi corpus ab igne.
Quid, mifer ! in flammas et tua damna ruis9
Omnis amor vehemens, mains eft; nimis uxor amaze,
Et puer„ et genitrix , et pater ipfe, poteft.

ET CHOSES BONNES ONT LEUR EXCES.
Qui fe comporte au lict p'us mollement, que fault,
Aproche toy du feu , ma's touche pas la famine;
Au miljen d'nn amour facre fe faict ribauld.
L'exces d'amour n'eft bon, non 'names en fa femme:
NE QUID NIMIS.
Res uatura fua optimas folo abufu malas fieri, non folum ratio, fed et ufus docet.
In re conjugali (sit alia fileam) vereor ne, juventutis lubrico prolapfu, plurimum peeemus, et in ipfo matrimonii opere a matrimonii km:0 quam longiffime aberremus;
idque fpecie (sit ait ille) virtutis, et umbra. Porrb cum Deum, id eft Spiritum
puriffirnum auctorem matrimonii laudemus , vel eo admonemur, : on effe id intemperantia ac diffoluta libidine confpuremidum. Hanc petulautiam Ambrofius gravi quidem,
fed non indi na cenfura notavit, cum uxoris adulterum voeavit eum, qui in ufu eonjugali verecundim rationem non hahet. Sed et aliud effe amafium , aliud maritum
agere, non ii notarunt, qui uxorem Lon voluptatis, fed dignitatis nomen effe voluerunt; Romans et Ethnieos dico, quorum vel Comiei veteres ea de re fane judicant ,
eoruin sinus ,
— Quae mulier fuum virum (ail)
Volet fibi obfequentem effe, atque diutinum ,
Modice ac parse ejus ferviat cupidini.
Lepide Erafmus nofter : non provocare, matronee eft ; vomiter negare , pudoris ; obftinate
recufare , perfidive.
HIERONYM. contra JOVIAN. lib. 1 cap. 30.
Refert Seneca cognoviffe fe quendam ` hominem ornatum, qui, exiturus in publicum,
fafcia uxoris pectus colligabat, et ne puncto quidem horn prcefentia ejus carere poterat , potionemque nullam fibi , nifi alternis tactam labiis, vir et uxor hauriebant. Alia
deinceps non minus inepta facientes , in qua, improvida vis ardentis affectus erumpebat.
Origo quidem amoris honefta erat , fed magnitudo deformis ; nihil autem intereft quam
ex honefta caufa quit infaniat.

AB IGNOTIS ABSTINENDUM.
Animalcula qutedani, et in his apes, aranew , formicm , concha:, deuique faxa et
lucernm, tempeftatem quidem prtefentiunt , fignifque non obfcuris eandem indicant;
humani verb ingenii tante eft tenuitas , sit non modb futura non profpicere , verum
ea gum ante pedes font, videre vix poffit. Cui malo obviam euntes prudentiores
mortalium, ad omnia, qua, inopihn a phis obveniunt , non nifi pedetentim ac lento
gradu accedendum effe fedulo monent , cum nova omnia intignem vim riocendi liabeant ,
11 illotis (quad dicitur) manilms attingantur. 'Clique dun bruta infolitum quiddam ac
prteter ipforum morem aggrediuutur, mergi videlicet ftagna ant maria fugiunt , formica,
ova proferunt, lnmbrici e terra fugiunt, futurec tempeftatis indicium eft. Sic ubi
homines novum aliquid ac printer folitum moliuntur, , plerumque aliquid monftri alere
comperies. Tibi fi laqueos iftos animus eft vitandi , attentus fufpenfufque ambula , et,
fi Senecam audit, nihil, nifi quod in oculos incurrit , manifeftunique erit , credo.
dentis enim eft, ait Tacitus, tuta ac prmfentia , gum nova ac periculosa malle.

(nun. (IALLI

In clans varios res nova femper babel.

Procerb. V. 20. Quare fecederis , fib mi, ab extranea.
HESIODUS:

Trfv cle pciAica

yCliZE7

3.11-cg ere8Ev 7/9/t16$ vaiet

flavra pea ' cc 41 ;Ls.
Hauc autem maxime due in uxoreni, gum grope te 'habitat:
Omnia valde eircumfpiciens.
PETRARCA , de Boned. atrial: fort. lib. 1.
Multos arnautes eredulitas fun cireumvenit, libenter euim eredun t quod optabt.
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SENS1M AMOK SENSUS OCCUPAT.

'T NEEMT TOE, MEN WEET NIET HOE.

'T WORDT T' SAMEN GROOT.

Laeft ging ick in den hof, daer schreef ick op een linde,
Ick fnee in een pompoen den naem van mijn beminde ;
Het fchrift was eerftmael teer, men fag daer anders niet
Als dat het groen gewas befchreyde mijn verdriet;
Maer als ick naderhandt hier weder quara getreden,
Doen ftont'et uytgepuylt al wat ick had gesneden ;
Dies riep ick overluyt : dus gaet'et met de Min ,
Daer komt een groote wond oock van een kleyn begin.

De letters diemen plagh te snyden in de linden ,
En zijn van eerften aen niet in het hout te vinden;
Maer komje naderhandt ontrent den groenen baft ,
Soo hlijckt'et dat het fchrift geduerigh grooter waft.
Het kint, indien het fiet eens anders quade ftreken ,
Ontfangt in fijn gemoet de gronden van gebreken.
Wat quaet is, kankert in; ghy, leydt dan in de jeught,
Geen voncken tot de luft, maer fporen tot de deught.

GAL. IV. U.
ALLENXKENS , TOT DAT CHRISTUS EEN GEDAENTE IN ONS KRIJGHT.

Plagh iemant in een boom by wijlen iet te fnijden ,
Het kan hem dienftigh zijn, 't en valt niet al befijden;
Let hoe de Taken gaen : eerft is de letter teer ,
Maer naer een weynigh tijts foo vint de lefer meer.
Als Godt door fijnen Geeft ons harten komt beschrijven,
Men voelt het vaft geloof niet stracx aen ons beklijven;
Maer fiet! het fwack begin dat wordt ten leften fterck ,
Met tijt en door gedult voltreckt de Geeft fijn werck.
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Godt gaet niet onfebickelijeken maer met order le werek in alle dcfe nederige dingen, niet fehie]icken van het eene nyterfte tot het andere vervallende,
maer door middelwegen allenxkens , en als by trappen, van 't eene tot bet
ander gaende.
Den doncker van den fwarten nacht
Wert niet terftont tot licht gebraght ;
Den dageraet en morgen-ftont
Vertoont voor eerft haer rooden wont;
Dan rijft de Son, des werelts oogh,
En klimt allengskens meer om hoogh;
Tot dat ten leften het geficht
Ons fchemert , door haer krachtigh licht.

Het pact met den geeftelijcken voortganek van de godtfalige ten naeften
by mede alfoo. Godt en plach niemant uyt den ftanek der fonden, regelrecht
tot heerlijckheit te verheffen, maer fijn ghenade als middelaer tuffchen beyde
to ftellen. Selden wert'er iemant uyt een gantfch ram en roeckeloos leven,
op een fprong overgefet in een gefette en Chriftelijke fedigheyt. De godfaligheyt en vertoont haer van ftondeu aen niet in hare volmaecktheyt, maer
wert door dagelijckfchen aenwas allengskens tot haer volkomentheyt opgetogen. Een verflagen herte en heeft daerom den moet niet verloren to geven,
om fijn lanxfamen voortganck in de godfaligheyt , foo die maer ftaegh en geduerigh en zy. Alderley aenwas (oock den genen die ors ongevoelick aenkomt,
en die men eer gewaer wordt gefchiedt te zijn, als to gefchieden) gedijt een
Chriftelijek gemoet ter faligheyt.

(Op het, felve beelt een andere fin).
\Vanneer een geeftigh quart den naem van fijn beminde
Snijt op een 1)01 gewas, of op een groene linde,
De fehors die fchijnt bedroeft, fy ftort een droevig nat,
Als of haer eenigh leet door 't fnijden had gevat;

Maer, lefer, hebt gedult; de tijt die fal 't genefen ,
En alsje weder komt dan fal het beter wefen;
Siet! al wat kloek beleyt of reden niet vermagh,
Dat wort loch evenwel verwonnen van den dagh.

Weeft voor al in reden kuys,
Als'er kinders z'jn in huis;
Want daer Jonekheit is ontrent,
Dient niet dertels voorgewent.

SENSIM AMOR SENSUS OCCUPAT.
Inferibo peponi quoties tua nomina, Phylli,
Littera, cuitelli cufpide facts, latet:
, licet fatuus, fortem miferatus annuals,
Plorat, et e tenero cortice gutta fluit;
Lmfa cutis felifins laxo fe pandit hiatu ,
Jamque viatori , Phylli, legends pates.
Exclanso: erevere notm, crevere ealores.
Hei mihi I quam tacitis paffibus intrat amor.

PAULATIM RIMA DEHISCIT.
gima peponem riguo mihi erefcere cernis in horto,
Non eft quod velit hune noftra culhis cibum:
IIic ego, dum tener eft, rorantia carmina foulpo ;
Et mild cum viridi cortice crefcit opus.
Sit licet infulfus pepo nos docet: imbibat infans
Semina nequitim, peffima meffis erit.
Ille virum facinus patrare virile videbit,
In puero vitium, qui puerile tulit.

QUANT IL EST CREU, JE LE VOIS; COMMENT IL CRC/1ST JE N'APPF.RCOTS.
Retournaut au tillet, oh to eftois eferite ,
Ma donee Margotton, la lettre n'eft petite
Comme un pen cy (levant: le paffager
voit,
ransom s'augmente helas ! fans qu'on s'en appercoit.

CCEUR D'ENPANT, CARTE BLANCHE.
Veux to un grand eferit dans quelque tendre efcoreelNe taille brufquement.
o'est befoin de force,
Le temps l'aggrandira. Le vice au eceur d'enfant
Avec lc corps devient, fans y penfer, tresgrand.

TENERA PIETATIS PRINCIPIA.
Indiums arboribus, tenui duns cufpide, carmen;
Vix teneram fignat parva litura eutem;
Inerementa tamen, vix intellects, videbis,
Dom peragit tacitis paffibus annus iter.

Enthea non hederam pietas imitatnr Iona'
Ferre cui patulas nox dedit una comas:
Parva fides prime, crefcit fenfim, et fine fenfu,
Paulatimpie facrum fpiritus implet opus.

Efi hef. IV. 13. PET A PET, JUSQUES A CE QUE CROISSIONS A LA PERFECTION D'HOMME EN CHRIST.
Si to fais un eferit fur l'arbre, ne te hafte ,
Vertu n'eft point d'un jour, et l'ceuvre de l'Efprit
Bien qu'il te femble eftroit , le temps l'eferit dilate.
En Fame peu a pen de Filename s'accomplit.

TENERA PIETATIS PRINC1PIA.
Non confute, fed ordinate in haer inferiora , agit Deus, nee ab uno extremo ad
alterum feftine, fed fenfim, progreditur. Non repentino fulgore dies terrarum traetus
pervadit , fed, prtemiffo dubim lucis crepurculo, paulatim.
...... Medium Sol aureus orbem
Occupat, et radiis ingentibus omnia lustrat.
Non ftatim, ex intenfo frigore, irr ardores Syrii prrecipitansur; fed , vere ac tepentis favonii ftatu intermedio , paulatim ad mftivos calores deducimur. Spirituales tidelimn progreffus plane hujufmodi. Nunquans, e mediis peccatorum fordibus, ad
ftatum glorim funs evehit Deus, fed gratiam medians interjacit. Vix alias, ex vita
isitigui feelc:re conta.minata, subitO in vitam Chriftiano nornine dignam immediate

erigitur. Pictura , inquit ille, empit prim° ab umbris et liueis, deinde monochromata, mox acceffit lumen una cum colorum varietate, donee ad fummam artificii
pervenit admirationem. Idenr de hornine Chriftiano jure qua dixerit. Ne igitur
animo deftituatur pia wens, fi lento, dummodo continuo, gradu ad vita renovationem efferatur. Omne incrementum, etiam latens, credenti falutare eft.
2 Corinth. III. 3.
Epiftola eftis Chrifti fcripta non atramento , fed fpiritu Dei vivi : non in tabulis
lapideis, fed in tabulis cordis.
Pseanine XXIX. 15.
Le jufte s'avancera eomme la palme, et croistra comme le cedre du Liban, eftant
plante en la maison de l'Eternel , etc.

QUOD NON POTEST RATIO, SANAT MORA.
Si domince describat amans in cortice nomen,
Nefcis, quid valeant anni, quid polleat mtas;
Deplorat lresus vulnera prima pepo;
Tempore poma rubent, tempora ceffat hiems :
Sed mora dat vices, et, dum nova littera crefcit,
Quod ratio pretare acquit durive labores ,
Durior eft multe, quam fuit ante, cutis.
Id vel fponte fua mox dabit ipfa dies.
PLUTARCHUS

PLAUT. in Trie.:

Amor neque nos ftatim, neque vehementer ab initio , quemadmodum ira , invadit;
neque facile ingreffus, deeedit, quamvis alatus: fed fenfim ingreditur ac molliter, manetque dim in fenfibus.

Mores mall, quaff herba irrigua , fuccrefennt uberrime.

SENECA , Labitur fenfim furor 111 medullas,
II I prof,. Igne furtivo populante eras ,

Non habet latain data plaga frontem ,
Sed vorat tectas penitus medullas.

JUVENAL. Sat. 1I.
Maxima debetur micro reverentia, 1i quid
Turpe paras , nec to pueri contempferis annos.
sENEcA: Pifeiplina fame mores facit et id fapit unrifquifque quod didicit.
BORA'''. Nil dicta fiedum vifuque ham limina tangat ,
intra qum pier eft.
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VII

R,EPETE.
GEEN BOOM EN WAST OP EENEN DAGH ,
GEEN BOOM EN VAL1"fEN EERSTEN SLAGH.

HY MEYNT 'T IS DETJR , EN 'T IS GEEN SCHEUR.

Soo haeft ick m34. bevont • in Venus net gevangen ,
Seyd' ick het Rofemont , waer toe veel kromme gangen?
En fiet! my docht terftont de vrijfter was gereet ;
Maer op foo mallen waen ont.fing ick dit bescheet :
De Specht, het grilligh dier,, die pickt in alle boomen,
Maer wat de geck begint, ten fijn maer rechte droomen :
Hy meynt , daer is een gat; maer 't ]lout is al te dick:
0 vrient , een eyken boom vereyft al harder pick.

De Specht pickt in den boom, men fietfe nau beroeren ;
Noch gaet hy niet te min geduerigh fatten loeren
Of hy een open fiet. Kijck , wat een dapper man ,
Hy foeckt een vol beflnyt ook eer hy fchier began.
Hoe ketelt fich het volck , befonder in het minnen ,
Daer is maer enkel waen , en niet als malle finnen;
Al wie van defe wefp is in het hooft geraeckt,
Die raeft , oock fonder koorts ; en droomt, oock als hy waeckt.

PROVERB. III. 7.

LAET U NIET wig s DUNCKEN.

De Specht vliegt over al, hy gaet de boffchen quellen ,
Hy wil (gelijck het fchijnt) de boomen nedervellen ,
Hy pickt in al het hout , en foeckt een open gat ,
Maer vint ten leften niet , als ick en weet niet wat.
Al wat de menfchen doen , al wat de lieden maecken ,
Het zy in kleyn bedrijf, , het zy in groote faecken ,
Hoe fleck haer dingen gaen , fy trotfen niettemin ;
De miufte van den hoop, die heeft een vleyer in.
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Daer is in fommige menfelten foodanigen ketelende jiueksel van eygen liefde,
datfe, fehoon fy zoutelofer ziju als pompoenen , evenwel noelit.ans veel groote
dingen van hun derveu heloven. Mace wat kan doelt fodanigen hoogen fnureker hybrengen? - nademael het van mulls foo geweeft is , dat een wanvat meeft
homt, en de ydele kooren aye hooghft uytfteeeki; fon en is van bet wijdtberoemde fwanger guen der bergen , gelijek Horatius feet, niet antlers te verwachten, als de gehoorte van een geckelijeke innys. De Studenten eerftmael
t' Athenen komende , feyt Menedeinus, fiju dappere gaffer" fon fy meynen; mace
ftracy niet antlers als liefhebhers der wijsheydt , en Baer na leerlingen der
reden-konft , en ten leften, gantfeli plomp , en van alles onwetende. 't Gaet
noch huyden ten dage foo met yder van oils; hoe men langer leert, hoe men
in der daet wel nicer, maer, naer evgen oordeel , min wetenfchap heeft. creel
van fich te denken , komt van weynigh te weten.

SIVE AMATOR, SIVE GLADIATOR ES, REPETE.
Martia Pions avis longis dare vulnera ramis
Dum pant, et roftro robora dura petit,
Protinus , nt percent prima modo contudit ictu,
Qumrit an admittat pervia Pima diem.
Picas, amatoris nimium properantis, imago eft.
Qui primo admissnm fe putat effe die.
Fallitur ; hand primis cadit iota bipennibus arbor:
Robora vafta eupis fternere ? Imp feri.
PEIISEVERER FAICT EMPORTER.
Ce trone pouvoir percer le Pie fe met en tefte
D'im coup, fans plus frapper; 6 qu'il eft fotte befte!
Semblable impreffion forge en fon eceur l'amant,
Mais fiche, pauvre tot,
Lint frapper Convent.

Het voeght een Ionghelinek beter onderwefen te werden, als andere te
leeren ; voor een oudt man daerentegen paft het beter een ander te onderwyfen, als felfs onderwefen te werden ; en evenwel nochtans is bet beter in
fijn ouderdom te leeren, als altijdt onwetende te blijven. Noyt en is'er iemandt
foo volkomen ofte in geleertheydt, ofte in ervarentheyt geweeft, oft by en
heeft noch altijt in wetenfchap kunnen toenemen. Men en lean Diet alleenlick in (lit levee, maer in, en uyt de dood onderwefen werden; voor al
en fonderlinge een Chriftelijck gemoet. Ick hate alle menfchen van veel leggens en van weynigh bedrijfs, feyd'er een van de Oude. Hy en is niet leerfaem, die liever heeft geleert te fehijnen als in der daet te wefen , feyde Bion.
Hy is trots en ydel, fo wel den defen , die fich dingen toefchrijft deweleke by
niet en heeft, .als den genen, die fich grooter dingen vermeet als by kan.
't Ware goet dat men van andere nimmermeer qualick, van fich felven nimmermeer wel en fprake : die bet eerfte doet, handelt Chriftelijk; die bet tweede
doet, bandelt wijffelijek.

AMANS SIBI SOMNIA FINGIT.
Picus, ut exiguo vix robora centigit ictu,
Jam mihi, jam, clamat,
quercus hiat;
Rhea, diem video, patet, 6 patet, inquit, at eheu!
Vix patet exiguo vulnere prima cutis.
Stultns amine, finutl-ac folito minus afpera virgo eft,
Clamat: i6! victas jam dedit illa manes.
Intempestivum ftolido eanit ore triumphum ,
Et fibi vane movet foninia quifquis amat.
IL N'A FAICT, QUI COMMENCE.
Le Pie voulant percer le tronc de vivo force ,
A peine de fon bee ayaut per p e l'efcoree,
Va regarder a toes moments 0 l'arbre eft (Tens:
II fe ehatouille trop quiconque eft amonrenx.

ARROGANTIA, PROFECTUS OBSTACTILUM.
Num penetrent morsus in tingula vulnera qmerit,
Qui potent, doctum qui fe putat effe, doceri?
Dunn Minium rostra martia fidit avis.
Qui fapiet , qui fe jam putat effe fophum?

Pervia ligna forent, nifi pervia, Pice, putaffes ,
Dion rods hue Mae, tempus inane volat.

Semplier inanis exit mens , glue fibi plena videtur:
Doctus erat, doctus ni fibi quisque foret.

Eeelefiaft. III. 24. LA PRESUMPTION A DECEU PLUSIEURS.
Le Pie auroit bientoft la tin de fon ouvrage,
Un cceur prefumptueux ne fera rien de bon,
Si de fon bee n'avoit conceu trop grand courage:
Pnis qu'il a de fon Laid trop grand' opinion.
AMANS SIBI SOMNIA
Tutita eft quibnfdam tam ridicula Philautim prurigo, ut, licet vel pepone infulfiores
lint, omnia nihilominus fplendida ac magnifica de fete polliceri audeant :
Quid dignum tanto dabit hic promiffor hiatn
Sane eum vafa vacua magis tinniant , ac ariftm Manes allies emincant ,
Parturient montes, nafeetur ridicules -inns.
Placet Menedemi dictum aureum, qui Athenas ftudiorunt Gauss properantes prita,
fapientes effe, tune Pidlorophos, rode Rhetoras, denique rudes et omnittin ignaros
fieri , non minus lepide, quam vere dixit Valeat totum genus hoe ardelionum. Solida , ac nun inventum duets teens Mt ille sit) quo dintius difeit , in re plura , in
opinione pauciora novit. Magna de fe ipfo credere, exigute feientite maim eft indiciurn.
vaino : O p ines v id eniur nobis faperthe , feftk , bell i , cum limes eyprei.
OVID. de Art.

3. Prona venit enpidis in Ina vets fides.

ARROGANTIA, PROFECTUS OBSTACULUM,
Magis decorum eft Iuvenem difcere, quam docere; Seni docere, quart]. difcere.
Melius tameu eft proveetioris tetatis hominem fern difcere, quam in ignorantia perpe
tea verfari. Nunquam hominem tam exactor eruditionis ulpiam exftitiffe, ut amplins
nilni addifcere potuerit, ratio demonftrat. Non in vita fol hie , fed et in ipfa morte ,
im6 ex ipfa morte eft quod difcatur ; prrefertim homini Chriftiano. Odi homines ignava opera, philofopha fententia , ajebat ille. Indocilis lane eft, qui mavult doctus
videri quam effe: Vanes et arrogans, qui ant magna fibi vindieat, gum ipli non infant; vel majora, pant qua; infunt. Utinam hoc animis omnium infitum I De aliis
nut/qualm male, de fete nunquam bene loqui, primum Chriftiani, alterum fapientis eft.
1 Corinth. \ III. 2. Si quis exiftimat feire fe
, nonduin cognovit quemadmoduns eum fcire oporteat.
Indocilis eft , qui mavult doctus videri quam effe. Bion aped Laèrt. lib. IV. cap. 7.
.Prorerb. II. 12. As to yen un homme qui Guide eftre Page? it y a plus d'etperanee d'un fol , que de ley.
rerf. 10. Le pareffeux s'eftime eftre plus Page, ti ne fept qui baillent Cage confeil.

Ver./ Tit/tjay..
Non amet , act difeat duros tolerate labures,
Optati eompos qui velit effe fui.
POLYB. lib. 10.
Nulla re utili abftinendum eft, propter apparentem difficultatem; fed comparandus

luthit us , quo enact a bona mortali bus eomprehenlibilia redd nut or.
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- VIII

SINE YULNERE LEDOR.

BUYTEN GESONT , BINNEN GEWONT.

NIET AL GOUDT DAT'ER BLINCKT.

De blixem kan het fweert in hondert ftucken breken,
Maer laet de fcheede gaef, daer in het heeft gefteken ;
't Is even foo een vyer, dat my de pijne doet:
Ick ben , eylaes ! gequetft , en noyt en liet ick bloet ;
Ick ben, eylaes ! gequetft , maer openbare wonden
En fijnder noyt gefien , en fijnder noyt gevonden.
Dies wenfch ick tot behulp geen kruyt of machtig gras,
Ick wenfche reyne falf van enckel maeghde- was.

Wy fien een gult geveft, wy fien een mooye fcheede,
Maer is de lemmer goet? dat fwoerje wel met eede ;
En efter is 't gemift : de fnelle blixem-ftrael
En breeckt wel anders niet , als flechts het innigh ftael.
Wanneer ghy menfchen Piet tot hoogen ftaet gerefen,
En acht'et niet terftont het hooghfte goet te wefen ; (de geeft :
Want daer 't hooft blinckt en klinckt, daar dwingt en wringt
Siet! waer het lichaem dreygt , daer is het hert bevreeft.

BUYGHT , OFT BREECKT.
1 PET. V. 5.
WEEST MET OOTMOEDIGHEYT VERCIERT, WANT GOD
WEDERSTAET DEN HOOVAERDIGEN.

Siet, wat de blixem doet; hy fal een lemmer breken ,
Hy fal in ftucken flaen dat niet en is geweken ,
De fcheede niet te min, daerin het yfer (tack,
Die blijft in haer geheel en fonder ongemack.
Godt , die het feltfaem vyer laet van den hemel dalen ,
Die maeckt hem veel gelijck met defe fnelle ftralen ,
Hy breeckt dat wederftaet , hy fpaert dat buygen kan ;
Noyt was'er trots gemoet dat Godes zegen wan.
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Vele onder ons hebben een gewoonte eens anders gelegentheyt ten hoogften
te verheffen , haer eygen niet te aehten ; de reden waervau dunckt my bier
in te beftaen, dat wy ons oordeel in dufdanige faken gewoou zijn te gronden
op de dingen die ons in 't ooge loopen , op inwendige en verborgen faecken
ondertuffehen ofte niet lcttende, ofte de felve niet weteude: en nademael het
gene dat vermaeckelijck is in iemants gelegentheydt, meeft altijdt blijckelijck
is, en dat de befwaerlijekheydt van de felve daer en tegen veeltijts van binnen fchuylt en bedeckt is : soo gebeurt'et dat de gelegentheydt van andere
luyden act) ons, de oufe aen ander luyden beter fchijnt:

Soo my iemant vtaeght (feyt Augustinus) wat de eeifte en noodighfte deught
zy voor een Chriften rnenfehe, ick fal hem antwoorden : nederigheyt; wat de
tweede: nederigheyt; wat de derde : nederigheyt. Willende den Godtfaligen
man daer mede te kennen geven, dat het geheele grontftuck des Christelijcken levees infonderheyt daer in beftaet, dat den menfche, in fijn gemoet uytgeroeyt hebbende alle trotsheyt en hooghmoet, en daer door gebracht zijnde
tot ware kenniffe en veraehtinge van fich felts , by fell in de leeghste dweemoedigheydt voor Godt verootmoedige. Want naedien 't onfer aller Voorouders, door haren verwaenden hooghmoet, in voortijden t'onfen verderve
leelijek hebben laten liggen : soo heeft'et den goeden Godt belieft, op de
wijfe van de ervaren medecijnen, defe fieckte door ftrijdige geneesdrancken
wegh te drijven. Laet ons dan trachten na een hemelsch en hoogh leven,
maer naer een nederigen geeft. De Heere der Heeren en wil niet groots,
als fijne heerlijckheyt; want 't is hem eygen , de hooge nederig te maken,
de nedrige te verheffen. Den dagh des Heeren, feyt Jes. II. 12, fal gaen over
alle het hoogmoedige en hooge, en over alle het verhevene, op dat bet vernedert werde.

Den Os wil voor een rijt-peert ftrecken ,
Den Hengft wenfcht om den ploegh to trecken.
Wy pryfen al, met Damocles, den glans en voortreffelijekeydt van Dionyfins , om dat fe ons in 't ooge loopt : het fweert daer en tegens, dat met eon
peerts-hayr over 't hooft van den Tyran hangt , en Gen wy niet eer, voor
wy fells in fijn plaetse zijn. Ey lieve! hoe dickwils is een fehoone tapitferye
gefpannen veer een vuyl ftuck muvrs. De nieuwste fehoemen dwingen meeft.
De gegoten beelden der afgoden, hoewel zy van buyten vergult zijn, werden
van binnen vol flick en vuylicheydts bevonden. Die van vele gevreeft wert,
feyt Seneca, vreeft'er vele. Noyt Heer of eer, fonder feer.

Gby,, die een Chriften zijt genaemt,
Vraeght , welcke deughd' u best betaemt ?
D'antwoort is kort: voor eerft en left,
Is ned'righeyt u alderbeft.

SINE VULNERE L2EDOR.
Saucia corda gero , veftigia nulla fagittse ;
Et jecur, illsefo corpore, vulnus habet :
Vulnus habet? fal]or, quod enim fine vulnere vulnus?
Hei milli ! circus amor vulnera caeca facit.
Fulmine cum mifero mihi, non face pectus adores,
Steve Auer, noftris hoc, precor, adde malis :
Da medicam , medicis qua nefciat artibus nti ,
Et fua , non herbas , applicet ora mihi.

NESCITUR, UBI ME CALCEUS URGET.
Fulgeat ut lsetis vagina coloribus extra,
Intus, id ruptus fulgere mucro latet.
Grande fatellitium miraris , et arms tyranni ,
Et rutilum , fulvo quod micat acre, Caput:
Exteriora vides , quid ftas? et ad intima tranli ;
Terreat ut facks , mens male Tana tremit.
Calceus, egregium quem judicat effe viator,
Afficit occulto fmpe dolore pedem.
TOUT N'EST OR QUE RELUIT, NY FARINE CE QUE BLANCHIT.
Celny que nous voyons, en l'action publique,
Si revere de tons, II grand, fi magnifique,
Que juge-on ii heureux? fouvent eft le coufteau

MA PLAYA EST AU DEDANS.
Foudre et flambeau d'amour, feu de facon eftrange,
Qui , fans toucher le fein, au cur d'amant fe range,
Mon cmur, puifque mon recur to b'effes fans bleffure,
Il fattt , par confequent , qn'il fois guery fans cure.

Bela le voir, mail tout gafte dans le foureau.
FLEC'TERE VEL FRANGERE.

Snipe vel intacta nummi periere crumenit,
Fractus et, illsefo tegrnine , mucro fait.
Stepe cutis totos ruptis tegit offibus artus ,
Cum Dens ex alto tela trifulea jacit.

Mollibus indulget, durifque ferocius inf tat
Fulmen, et ipfe facit fulminis Auctor idem.
Flecte gene: quicunque Deo non flectitur, ille
Plectitur, elatos Numinis ira premit.

AUX HUMBLES GRATIEUX DUB AUX ORGTJEILIEUX.
Ces Javelins de Dieu, la foudre et la tonnerre ,
Homme humilie toy, baiffant ton haut defir,,
An doux ne font du mal , au dur its font la guerre.
Nul eft, qni ne s'y rompt , qni ne s'y vent flechir.
QUOD DOLET INTUS HABET.

FLECTERE VEL FRANGERE.

Plerifque noftrum folenne eft conditionem alterius quam maxim extollere , propriam
contra deprimere. Ejus rei rationem hanc puto , quod in his talibus ab externa
reram facie judicia mutual, tcs , interna vix refpiciamus , cuinque lseta plerumque et
gum magis placent maxim& confpicua lint, duriora verb tacite fere conditioni 11111118elljilSCIUe inhureant, aliena nobis, noftra plus aliis placent, optal ephyppia bos piper,
()plat arare eaballas. Opus ac majestatem Dionyfii cum Damoele lauclibus extollimus,
gladium a lacunari equine feta in caput Tyranni deuriffurn non ante videmus , quern
ipfo no loco fimus , maxim° imperio, ut ait Salluft. maximant curate ineffe nefcientes.
At lane fpeciotiffinium anlaeum nonne lave ad fordidiorem parietis pastern obtegendam adhibetur? Noose coloffi forms infignes Deum ftepe a iquem reprirfentant, intrinteens pleni lute ac fordibus? ita fane. Et plerumqne: ubi honor, ibi et horror; et,
ut Seneca: qui C multis thnetur, Rialtos timet.

Si quis me interrogat (inquit Angustinus), quodnam primum hominique Chriftiano
maxim6 nceeffarium requifitum fit, humilitatem dicam. Si, quid feeundum, idem
refpondebo. Si de tertio quterat , dictum repetam. Indieat vir pins bafim ac fundamentum totius philofophim Chriftianm in hoc prrecipue confiftere, ut dubellata omni
elatione ac fuperbia , cx vera fui cognitione, unufquifque fibi vilefeat , Deoque creatori fefe fubmittat. Cum cairn fuperbim veneno primi parentes afflati ac inflati : totam pofteritatem Defend° contagio infecerint ; humilitate earn reftitui, et, ut in morhis , contraria contrariis curanda effe, Deum non obfcure teftatum voluiffe , fatis
conftat. Nec mirum , cum et fententiam malorum fuperbiam effe, etiam ex judicia
naturali , antiqtti judicaverint. Tarquinium hominem libidine prtecipitem , avaritia
ctecum, immanem crudelitate, furore vecordem, vocaverunt fuperbum, et putaverunt
fufficere convitium, ait ille. Concludamus cum Nik , et operam demus ut fit nobis
vita exeelfa , fpiritus humilis. Nihil altum volt Deus, prieter fe; proprium illi eft
erecta dejicere , dejecta erigere.

BoeTrus:
federc cello
Solii culmine reges ,
Detrahat fi quis fuperbis
Vani tegmina cultus ,
Jam videbit arctas
Dominos ferre catenas.
Quos

1 Petr. V. 6.
Humiliamini fob potente menu Dei, ut vos exaltet in tempore vifitationis.
Proverb. XXVIII. 14.
0 que bien heureux eft l'homme, qui fe donne frayeur eontinuellement! Mais
eelui qui endurcit fon cam, tombera en calainite.

TACIP. 6. Anna.
Si tyrannorum mentes recludantur, poffint afpici laniatus , et ictus: Quando , ut
, libidine malis eonfultis, animus dilaceretnr.
curt era verberibus, ita
TACIT. :

Palam compofitus pudor, intus fumma adipifcendi libido.
l IRGIL.:

Visit pectore fob dolente vulnus,
Intactis vorat offibus medullas ;
Vefano tacitos motet furores,
Qusd chironia nee manes levaret ,
Nec Pheebus, fobolefque , clara Pheebi.
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EX YULNERE PULCIIRIOR.

DIE WONDT , MAECKT GESONT.

RUYCKENDE KRUYDEN, STINCKENDE LUYDEN.

De naeld' is u pinceel, die fchildert friffe rofen ,
Van zijde maekje verw,, en doet het linnen blofen,
Ghy opent, en ghy fluyt, ghy heelt ook datje fteekt,
Ghy geeft meer alsje neemt, ghy maeckt oock datje breekt.
Ick prijfe dit beleyt, ick noem het foete ranken ,
Maer handelt my alfoo , ick fal u des bedanken :
Vriendin , ick ben gequetft door uwen foeten mont,
0 , geeft my doch behulp met dat my gaf de wont.

Wanneer ick nu en dan een vryfter fie bordueren :
Soo leer ick even daer een deel geflepe kueren.
Befiet, o foete jeught, befiet een loofen treck ,
Ontrent het meefte gout daer is de meefte pleck.
Wat is'er menigh mulch alleen met fchijn behangen!
Wat is'er menigh oogh alleen met fchijn te vangen!
Maer 't is niet altijt fchoon , dat al te fchoone blinckt,
Die altijt foete rieckt , 't is feker datfe ftinckt.

JACOB.

12.

SALIGH IS DEN MAN DIE VERSOEIONGE VERDRAEGHT, WANT
ALS HY BEPROEFT SAL ZIJN, SAL HY DE KROONE
DER HEERLIJCKHEYDT ONTVANGEN.
-----

Die aen het wit fatijn geeft hondert duyfent fteken ,
En meynt noch evenwel de fijde niet te breken :
Want als de fnege maeght haer naelde wederhout,
Waer eerft de fteke was, daer is dan enkel gout.
0 , ftelt u weerde ziel om met gedult te dragen
Al wat van boven komt. Al zijn het harde flagen ,
't En brengt u geen verderf. Des Heeren wonderhant
Geneeft, oock alfe quetft ; en koelt, oock alfe brant.
I
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't Is een ftreeck van voorfichtigheydt alle ongewoone dingen voor verdaeht
te houden. Niemant en heeft oyt, fonder merckelijcke oorfaken , befetheyt in
een floef, fparigheydt in een opfnapper, vriendelickheydt in fiju vyandt gefien; noyt en wert'er heusheydt by den trotfen, mildigheydt by den gierigen te
vergeefs gepleeght. Daer de taerte meeft verbrant is, ftroyt den pafteybacker
het meefte fuyeker : daer het faqir meeft gepleckt is, voeght den borduerwercker het meefte gout. De gebreken der menfchen en werden noyt ter
goeder trouwen geternt , feyt Seneca; fy houden veel eer haren aert en wreetheydt in, alfe die af-leggen , en als men der miuft op verhoet is, foo breken
fy

weder ayt en wandelen den ouden karrepat. Wanneer een gram menfche,

feyt Tacitus, fijn gramfehap inkropt , let dan vry op u ftuck , want 't is een
gewis teycken van een wreet voornemen.

Gelijck eeu maget met haer borduerwerk , fo haudelt de goede Godt metten
menfche. Wie heeft hy oyt vereert , die by to voren niet belaft en hadde?
wie van de fijnen heeft by oyt tijdelijek oft geeftelijek gefegent , die hy te
voren iu beyde niet en hadde befoeht? Den oudtvader Jacob en is, niet eer,
met vrouwen , kinderen, knechten , maeghden , en vee , als met een heyrleger,
omringelt, tot de fijnen gekeert , voor hy met een ftaf alleen in de hand veltvluchtich was vertrocken. Jofeph en is niet eer tot Konincklijeken glans
verheven geweeft , voor by in 't duyfter des kerkers was nedergelaten. In
geeftelijeke faken: Paulus en heeft niet eer de goddeloofen uyt den doodt getogen , your hy in de dood van de Godtfalige had bewillight : by en heeft
voor Godes kereke niet eer geftreden, voor by die wel heftelijk te voren
hadde beftreden : hy en heeft het licht des Euangeliums niet gefien , dan doen
by fteke -blint geworden was. Om kort to maken , den Godtfaligen ftrecken
felfs hare fwaricheden , 't zy in ziele of in lichaem , gantfch en al ten goede:
en daerom mach een Chriftelijck gemoet wel fekerlijek aldus reden-kaveleu :
de Hoer wil • my tot eeren verheffen , en waerom doeh? want my wert oneere
aengedaen. Hy wil my verftercken , want ick gevoele mijne fwackbeyt. Hy
wil my verrijeken, want hy befoeckt my met armoede : by wil my verblijden,
want by treft my met droefheden. Siet daer! een felfame , dock een vafte
maniere van reden-kavelen van de kinderen Godts.

EX VULNERE PULCHRIOR.
Pungere te dicam, vel pingere? nefcio , Phylli,
Pungis, et hac ipfa ftamina pingis acu,
Fulget , id, fana cute pulchrior ipfa cicatrix,
Dumque noeet , byffo fert pia cufpis opem.
Cum tua refpiciat tenuem dementia [annum,
Mene magis dura conditione premes ?
Corda mihi pungis, nee deprecor; o Elea, gunge
Phylli, germs labris to modo pinge tuis.

NON BENE OLET, QUI BENE SEMPER OLET.
Quern fitus infecit Phyllis, tegit arte colorem,
Quod micat aurato ftamine, menda fuit.
Quid picti fictique juvant mendacia vultus ?
Hanc natura fugit, gum petit antis opem ,
Crimen habet formofa nimis ; qure fpirat odores ,
Crede mihi, vitium quod tegit, ore gerit.
Non nativus honos, fed pieta videtur imago,
Semper ubi rofeo vernat honore cutis.

CE QUE BLESSE, ME DRESSE.
Tu fais, au blancq fatin , maint Iron par ton aguille ,
En piequant peins , Margot, que tu es belle fine!
Tout, que tu as bleffe, en eft gentil et fain :
0 que me traiete ainfi , Margot, to belle main !

DESSOUS LA COUVERTURE , SE TROUVERA L'ORDURE,
Les fautes du Patin cacher par artifice,
As bien appris , Margot : ou l'or eft, gift le vice.
Tout que te femble beau plus qu'ordirtairement;
De n'eftre beau par tout tu trouveras fouvent.
SANAT, QI - OD PERCDLIT.

Non tibi fert animus tua ferica perdere , quamvis
Mille foraminibus ferica, Virgo, notes :
Quod laceravit acus , rutilo mox fplendct in auro:
Pulchrior ex ipfo vulnere tela redit.

Quos premis , Aline Deus, non opprimis , arrige mentem,
Qui geniis mtherel vulnera facta mann :
Perfer, erit fa a cute pulchrior ipfa cicatris ;
Et dabit haud dubiam vulneris Auctor opem.

D'UN COSTS DIEU OINGT, DE L'AUTRE IL POINGT.
Tu fais au blanc Patin dix mille troux , m'amie ,
L'ouvrage en eft plus beau. Dieu par fon chaftiment
De tout eeld pourtant ton cceur ne s'en formic;
ilnerit le creur humain , fa playe fains nous rend.
NON BENE OLET, QUI BENE SEMPER OLET.
Infolita omnia meritei fufpecta cffe , prudentiores monent. Nunquam , nifi gravi de
caufft, in fordido fplendorem , in prodigo parfimoniam, in hofte amicitiam aliquis expertus eft; nunquam gratuita in fuperbo comitas , in avaro liberalitas fuit. Nota eft
piftoris dulciarii frequens fallacia , cui ambuftam placentm partem denfiori faccharo
tegere! nota acu-pietricis pnellulm fallax folertia , cui pannum , parte qua decolor ant
maculofus , auro obducere moris eft. Nunquam bond fide (ait Seneca) vitia inanfuefennt;
fubmittunt feritatem, magis quhm exuunt, et, quum minus exfpectaveris , exafperantnr;
torvitas mitigata cito in naturam fuam recedit. Acute, ut onmia , Tacitus, eertiffimurn
fuevue cogitationis indicium eft, inquit, in irato homine irre occultatio. Tu, cui hied
eveniunt , cave cavern; et hoftem veterem difficulter arnicurn , amieum veterem non
facile hoftem fieri certo tibi perfuade.

SAN AT , QUOD PERCUIIT.
Quod in byffo Virgo acu-pictrix , id in nobis agit Deus. Quem, precor, unguent
honoravit magnus ille Opifex , quern non ante oneravit ? Quem unquam d fais aut
gratia fpirituali imbnit, aut honore corporali egregie decoravit , nifi prmmiffa , in
utroque, infigni aliqua calamitate? Non ante patriareba Jacob opulentus, et ingenti
famulitio , tanquam exercitu, ftipatus ad fuos rediit ; quam loins bacillo innixus in
exteras regiones profugus abiiffet. Non ante Jose; hits regali fplendore emicuit , quern
eareeris fquallore forduiffet. In fpiritualibus : i on ante Paulus impios a morte revocavit , quam in piorum mortum confenfiffet ; Ecclefiam non propugnavit , quam earn
oppugnaffet ; lucem denique .Euangelii, nifi crocus, non vidit. Quid multa? utiles
funt fidelibus afflietiones , etiam animi. Si quando ergo afflgi te eontigerit, Omens
pia, nor] ore, five animo , in folatium tui hoe, ant fimili, argumentum deprome : Deo
eft propofitum me honorare , infamia enim affieior: me firmare , quippe debilitor : divitiis
me cumulare , in paupertatus auguftias detrudor : gaudio me afficere, doloribus cruciandum me tradidit. Nam, ut ait.

Sed quue mutatis inducitur, atque fovetur
Tot medicaminibus, coctreque filiginis offal
Accipit , et madidm ; facies dicetur, an uleus ?

AUGUSTIN. flip. Pfalta. XXI.
Intelligat homo medicum effe Deum, et tribulationem medicamentum effe ad falutem ,
non poenam ad damnationem; fob medicamento pofitus , ureris, fecaria, clamas : non
audit medicus ad voluntatem, fed audit ad fanitatem.

TERTUL. de calla Faysin.
Quantum a noftris difeiplinis aliena funt, faciem fletam geftare , quibus fimplicitas
omnis indieitur : effigiem mentiri quibus lingua non licet! appetere quod datum non
lit, quibus alienis abftinendum! fpeciem exercere, quibus ftudium pudicitim eft; edite
mulieres Chriftiante, quomodo prmcepta Dei cuftodiatis, lineamenta non cuftodientes.

PERKIN. Tract. de Spirit. defect.
Dei gratia incipit, perficitur, ut plurimurn , per contraria.

JUVENAL:

..4pocalyp. II. 10.
Ne drain Hen des chofes que to as a fouffrir Sois fiddle jufques a la wort ; et
je te donnerai la couronne de vie.

OVID. Ile Reined. Amor. lib. 1.
Difcite fanari , per quam didieiftis aware:
Una manna vobis vulnus opemque feret.
Vulnus , Achillueo gum quondam fecerat hofti,
Vulneris auxilium Pelias hafta
DAN. HEYNS. Mon el. II.
Elevat una undas pectoris, usa domat.
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CAPTIS °CULTS, CAPITIJR, BELLIJA.

VERWONNEN 00011, BEGONNEN MIN.

IS 'T OOGH VERRAST, 'T BEEST IS IN LAST.

Ghy fult een leeuwe felfs haeft maken u gevangen,
Verwint hem maer het oogh. Soo eens de foete wangen
Van eenigh aerdigh dier verblinden u geficht,
Ach! van een dapper man en blijfje maer een wicht:
Al treets'u op den neck, ghy fult liner trotsheyt lyden:
Al fpouts'u in den baert, ghy fult de gramfchap myden.
Wat dient'er veel geseyt? — al waer oyt minne quam,
Daer wort de felfte leeuw foo mack gelijck een lam.

Befiet, het moedigh dier de Leuwe ftaet gebonden,
Om dat men fijnen aert ten leften heeft gevonden :
Ach! Sampfon is gevat, omdat fijn machtigh haer
Wert, door een ontrou wijf, zijn vyandt openbaer.
Wil iemant in der haeft zijn vyandt overwinnen,
Die leere fijnen gront en aengebore finnen.
Want foo hy dat geheym ten vollen weten kan,
Daer is Been twijfel aen , hy is'er meester van.

MATTH. VI. 23.
INDIEN U 00GE BOOS IS, SOO SAL U GEHEELE LICHAEIVI
DUYSTER WESEN.

Al is de felle Leeuw de koninck van de dieren,
En dat hem al het wont en alle menfchen vieren,
Wint iemant niettemin het ooge van het beeft,
Sijn lijf is fonder kracht, zijn herte fonder geeft.
Siet, wat het oogh vermagh; het oogh heeft vreemde krachten
En over ons bedrijf en over ons gedachten ;
0, fooje tucht bemint en schouwt den vuylen brant ,
Houdt doch het dertel oogh gednerigh in den bant.
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De menfehen werden voor het meerendeel geleydt , niet fo feer door de
dingen felfs, als door de inbeeldinge die fy van de felve in 't hooft krijgen.
't Is te verwonderen , wat den eerften inval by yder een van ons al vermagh;
want fo haeft wy eens zijn ingenomen, en konnen wy nauwelijcx, om iet
anders te gevoelen, gebracht werden. Voor een Prince, feyt Tacitus, die
eerft aen 't Rijk komt , is 't oorboir voor een genadigh en goedertieren Vorft
by den gemeenen roep gehouden te werden. Voor een man, die nieuwelijx
een jonge vrouwe getrout heeft, feyt Plutarchus, is 't geraden alderley scherpheydt te fchouwen, om de inbeeldinge van haer teer gemoet eheinwaerts te
trecken. Die van de liefde handelen , fchryven 't eerfte gefichte en ontmoe.
tinge fonderlinge kracht toe om harten te ftelen. Met defen treck beeft
Venus de oogen van Dido , in de eerfte vertooninge van harm lEneas, Judith
het gefichte van Holofernes t'haerder eerfter gefichte vervoert en ingenomen.
'defer op, die 't aengaet.

Als haer de flange door een enge plaetfe wil indringen , kan fy maer het
hooft daer in krijgen, het geheele lijf fal lichtelijek volgen. 't Gaet evenloo
met de oude Slange, den Duyvel, de welcke ons foo verre open vindende ,
dat by maer de heginfelen der fonde daer in kan veften, by fal lichtelijck
alderley grouwelen daer by voegen. Daar is wel een Jacobs ladder, om
waerts ten Hemel te klimmen; rimer daer is mede een nederhellende wech,
leydende ten verderve. De Duyvel, uyt zijnde om iemandt te verlocken,
gebruyckt gantfch kleyne, en naulijck iet van het goede afwijekende beginfelen; glijdende alfo, ongevoelijeker wijfe, allengskens dieper. Hy, willende
den David tot een doodtflager maken , berijdt hem voor eerft met bet facht
toomken van ledicheydt ; maer verweckt daer by in hem een krieleu fin,
vuylen Tuft, overfpel, en ten laetften den doodtflagh felfs, fchier als een
nootwendigh gevolgh van 't voorgaende. De fonde is trots van aert , fy en wil
niet alleen gaen, fy moet t'elcken den eenen laquay of den anderen achter
haer fteert hebben. Elck dan, die alle fonden niet wil inlaten, moet elek
van de felve van eerften of wederftaen. 't Is gevoechlijcker, feyt den borger, een moetwilligen gaft de deure voor 't hooft te fluyten, als, ingelaten
zijnde, hem uyt te jagen. 't Is voorfichtelijker, feyt den krijgsman, des
vyandts inganck te beletten , als binnen 's landts met hem te oorlogen. 't Is
wijffelijek gedaen , feyt den Medeeijn , de fieekten in haer begiufelen te bejegenen. 't Is goet , feyt den lantman, de fchapen voor den dam te fchutten.
Het befte van alle is, feyt den Chriften, de fonde al in hare geboorte den
neck te breken.

CAPTIS OCULIS, CAPITUR BELLUA.
Mox leo captus erit, fi lumina capta leoni :
Si nefeis, oculis vincitur omnis amans.
Senfibus ergo tuis ubi dulcis inhsefit imago,
Perque oculos intrans corde refedit amor,
Mox domita cervice jugum, gratofque labored,
Dulcia mox tergo verbera nempe feres:
Et heat aut leo fis, aut tigride fsevior orbs,
Accipies leges, quas tibi dictat amor.

PRIMO VINCUNTUR OCULI.
Vineere fi favum cupis, et vincire leonem,
Fae oculos vincas, et leo victus erit.
Dam vocat in pugnam validas tuba mum cohortes,
Ferreaque horrendo fulminat sere feres,
Dux oculos vifu, dux murmure territat aures
Hoftibus, et pavidos excitat arte metus.
In pugnis oculi primum vincuntur et aures
Lumina qui potuit vincere, victor abit.

PAR DES YEUX LES DEUX FENESTRES,
DARTS D'AMOUR DEVIENNENT MAISTRES.
Quand on jette au lion un drap deffus la tefte ,
La veue luy prenant, on prendra toft la befte;
Farouche nul fern quant it eft pis au yeux ,
Apprivoife feras, fi to es amoureux.

OEIL GAIGND, CORPS PERDU.
L'ceil au lion perdu, pert auffi toft fa vie:
Le chef d'armee ainfi faict pear a fa partie,
Par monftres non cognus, on quelque afpect hide=
gaignera le Coeur, qni a gaigne les yeux.

Psalm. XI. 9. AVERTE °MILOS MEOS NE VIDEANT VANITATEM.
Qui modo liber erat, victis leo fervit ocellis:
Pande foxes, fubit hoftis, et omnia csede cruentat:
Quifquis es, 5, victo hipline, victus eris.
Pande oculos, Satanas cordia in area furit.
Credite, peccati funt lumina noftra feneftrx,
Cura fit, 8 teneri tibi ne capiantur ocelli,
Mc et avarities, et levis intrat amor.
Ni fervum vitiis fubdere pectus ames.
Lace XI. 35. REGARDE QUE LA LUMIERE QUI EST EN TOY, NE SOYENT TENEBRES.
Le fin-rufe veneur le grand Lion attrape,
Combien des braves gens font par lam yeux frapez!
En lay gaignant les yens, d'un voile de fa eappe;
Nos yeux , helas! nous font feneftres de pechez.
OCULI PRIMO VINCUNTUR.
Movent ac turbant homines non yes, fed, quas de rebus babent, opiniones: prime
iftte notiones mirum eft quantum valeant; nee animos femel prmjudicio occupatos facile
quis in integram reftituat. Novum imperium inchoantibus utilem effe, clementim
famam! invifumque principem feu bene feu male facta premere , prudenter notat Tacitus.
Valet hoc fans etiam in rebus privatis. Recens conjugatos diffidia, nt fcopulos, vitare
jubet Plutarchus, ne videlicet fimultas prtematura animos, antequam coaluerint ,
diffolvat, Qui amoris feita tradidere, amanti, nrimis prrefertim alloquiis, ut Dominx
oculis ac auribus blandiatur, vehementer incumbendum putant. Scivit id, ac in ufum
deduxit Venus, spud Virg. quit mini Dea nefcit mantis? ideoque Eneam fuum primo
afpectu Didoni os hamerofque Deo findlem videndum exhibuit. Eodem ftrategemate
Juditha primo vigiles, mox Imperatorem ipfum Affyriorum Holofernem circumvenit.
Ut vidit, ut periit, ague adee.
TACIT. de llforib. Germ.
Primi , in omnibus prmffis, oculi

Doct. Civil. lib. V cap. XVI.
Clamor repentinus aliquis, aut imago, ant afpectus fug8 fsepe exercitum implevit:
et hew talia magis, quam gladius, confternant hoftem, videbidque militem vanis et
luanibus magis, quam juftis formidinia eaufis moveri.
LIPS.

LIVIUS :

Nihil tam leve eft, quod non magma interdum rei momentum faciat.
ovrn.
ME CAM. 3.

NEQUITLE DUCES , OCULI.
Serpenti, loco augusto infinuare fefe dum conatur, fi caput modo ufpiam detur
immittere, protinus integro corpori facilis eft tranfitns. Anguis iftius myftici caput,
id eft, primam peccati fuggeftionem, fi admittcmus, Mice ad ipfa eardis penetralia
malum prmeurret. Hie et alibi principits obftandum eft: nam quemadmodum fcalas
quafdam Jacobseas exftare novimus, quibus, tanquam, pet gradus, in ccelum enitimur :
in via eft qutedam declivis ac prona, qua luIrico lapin in preditionem ferimur. Nil
adverfario nequins; quoties aliquem in fcelus aliquod pellicit, nou ftatim formatum ,
ac fuis depieturn coloribus id ipfum proponit, fed it parvis fere Midis, non tam malis,
quam ad maltun infenfibili quodarnmodo vergentibns, remorditur, at-que its fealim
ulterius progrediendo, id quod intendit, patrat. Nemo repents fuit turpiffimus.
Davidem in homicidium propellers dum vult, ft recta eo tendat, horrebit vel nomen
fceleris bonus rex, otium itaque primo fuggerit, ac torporem, mox oculum nequam,
hint adulterium, denique iftis prcemiffis, ut neceffarium , infert homicidium. Omne
peccatum fuperblim eft, amat affeclam.
Luc. XI. 34.
Lueerna corporis tui eft oculos tuns! fi oculos tuns fuerit fimplex , totum corpus
lucidum erit; fi autem nequam fuerit, etiam corpus tuum tenebrofum erit. Vide ergo
ne lumen quod in te eft, tenebrce tint.
NILUS in Sentent.
Cohibe oculum, cum enim non attenderis, circumvolvitur. Munito aures et oculos,
per illa alum ingredinntur omnia tela malitse..

Non bene conveniunt , nee in una fede morantur
Majestas et amor.
MANTUAN.

Quifquis amat, fervit; fequitur captivus amatam,
Fert domit5 service jugum, fert dulcia tergo
Verbena, fert ftimulos, trahit et bovis inftar aratrum.
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MITE, PYRUM ITEL SPONTE FLUIT.

VOLWASSEN APPEL EN RIJPE PEER,
SIJGHT LICHT TER NEER.

RIJP ()OFT, HAEST GEROOFT.

Indien je minnen wilt, en dat met korte fwieren,
En ftelt u finnen noyt op al te jonge dieren;
Te licht, eylaes! te licht, en dickmael op een fpronck,
Wort iemant daer gefeyt : mijn dochter is te jonck.
Een rijper dient u best , daer vrij je veel geruster ,
Doch meest indien u lief nu krijght een vlugge suster:
Groen fruyt is wonder tay, 't en wil niet van den tack;
Taft naer een rijpe peer, foo pluckje met gemack.

Wil iemant jonck gewas van groene boomen trecken,
Soo moet hy tot het werck fijn gantfche leden strecken.
Maer komt hy met'er hant ontrent een rijpe peer,
Die fcheyt van ftonden aen, en fijght in haesten neer.
Dus gaet'et met den mensch, Wanneer de lefte ftuypen
Hem prangen aen de ziel of in de leden kruypen;
De jeught is wonder tay, en worftelt met de doodt,
Maer die veel jaren telt, en hoeft maer eenen (toot.

PHILIP. I. 23.
ICK BEGEERE TE VERSCHEYDEN VAN DEN LICHAME,

EN MET

CHRISTO TE ZIJN; WANT DAT IS VERRE HET BESTE.

Wanneer den bogartman het fruyt begint te plucken ,
En dat hy met gewelt moet aen de tacken rucken ,
Dat is een vafte peyl van haren wrangen aert,
Die even in de pluck haer wefen openbaert.
Wanneer de bleeke doot komt trecken aen de menfchen,
En datfe ftrevigh zijn, en om te leven wenschen :
Dat is van ftonden aen, dat is genoegh gefeyt ,
Dat haer noch wrange fucht ontrent den boefem leyt.

I
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't Gaet met den menfch , als met de peer,
De does is rijp en fijght ter neer;
De geen, noch groen, dient niet gepluckt ,
Wert lijekwel van den boom geruekt.
Dit is een fpreucke Epicteti, door de welcke by ous aerdighlijck afbeeldt
bet onderfeheyt tuffchen het fterven van een Jongelinck , nosh groen en tay
zijnde van jeught , en taffehen een out man , alreede na der aerden hellende ,
en met den hoofde wijfende werwaerts hy haeft henen moet. Weleke maniere
van fpreken Cicero van Epicteto fehijnt ontleent te hebben. De Jongelingen,
feyt by, fterven, gelijek als het vyer door kracht van water wert uytgebluft; de Oude gelijck een vyer dat, van felfs verteert zijnde, fish order
d'affehen begraeft , en vergaet: of wel gelijek boom-vruchten, de weleke groen
fijnde werden van den boom geruckt rijp zijnde druypen van felfs daer Imam
Alfoo, feyt by, fterven de jonge door gewelt , de oude als van rypheydt.

't Is onnodig eenen wilden vogel, die in een butte opgefloten is, uyt de
felve wegh te dryven, want, de butte maer open fijnde, fal van felfs genoech
wech vliegen. Wy menfchen zijn in dit lichaem, als in een muyte, gevanckelijck henen gefet. Godt heeft ons de dood, als tot een ontfluyter van defeat
kerker, toebereyt. Wet fchricken wy, als , den verloffer tot ons komt? het
afeifchen van veerfchat, is dat uiet een teycken dat wy ontrent die haven
zijn, daer wy henen poogden? Wy lien de Sonne dagh aan dagh rijfen en
ondergaen, fonder dat fulex oats eens verfchricke. En waerom dat? overmits
dat wy weten, dat fulex den gemeenen loop der natueren is. Waerom en
oordeelen wy mede foo niet van ons leven en fterven? daer en is (mijns
oordeels) niet heughelijcker als, met vollen mont en met een bereydt gemoet,
te mogen feggen , of met den oudeu Simeon: nu laet , Heere, uwen knecht
gaen in vrede; ofte met Paulo : ick wenfche ontbonden te zijn, orn met
Chrifto te wefen. Door verdriet nochtans des levens , ofte om tegenfpoet ,
't zy dan in den lichaem ofte gemoede, en waer 't noch kloeckmoedelijck
noch prijfelijck , om de doot te wenfehen. Hy is even vreesachtigh, en den
genen die fchroomt te fterven, als hy fterven moet, en den genen die fterven
wil , als by niet en moet. Wel aen dan, wie ghy zijt , ghy Chriftelijck gemoet,
laet'er geen weedom zijn, die u ter doodt dringe , eer het tijdt is ; laet'er
geen wellnft wefen die u voor de doodt doe aerfelen, wanneer uwe tijdt
gekomen is.
Ons lichaem wert cans genomen , urn een hater te geven : onfen geeft wert
niet uytgebluft , maer herftelt.

MITE PYRUM VEL SPONTE FLUIT.
Si grave prolixos tibi pectus abhorret amores,
Candida conjugii fi tibi meta placet ,
Hanc ut ames fit cura , foror cui nubilis inftat :
Nonne vides ? frondes frondc premente ruunt.
lItee fit arnica tibi, eta ferior ingruit rotas:
Crede mihi, causam tempus amantis agit.
Mitia fponte fluent, pyre crude tenacius hcerent:
Nec fequitur farilern , rpm viret era, manum.

HOMO POMO SIMILIS.
Puma, fub autumnum curvos onerantia ramos,
In ealathos, digito vix bene tacta , fluent :
At movet , et totam quatit afpera villica matrem ,
Dum pyra prrepropera vellit aeerba mane.
luctantem animam, poft vulnera melte, refolvit,
Cum petit imberbes more inopina genas.
At tremulo vix parca feni fatalia tangit
Stamina, et ille fuum labitur in tumulum.

FRUICT VERDELET , AISEMENT NE CHET.
Amant , ti tu ne veux languir de longue flame,
Addreffe tes amours a quelque meure dame.
Ne voit on au vergers que meur fruict full la main ?
Et qu'au trop verdelet Convent on tire en vain?

LA MEURE POMME, UN VIEIL HOMME.
Veux tu voir la facon du trepaffer des hommes?
Mets tee veux au jardin oh que Von cueille pommes :
Le fruict fe tient au bois quart it eft verdelet,
D'un petit chocq du vent la meure pomme Chet.

QUOD CRUDUM , IDEM ET PERTINAX

•

Corpora more Imminent manibus cum vellit avaris,
Mens bona , ne frevi fponte fequenmr, ait.
Qui negat avelli fe poffe, 'Deoque refiftit ,
Exhibet , hen! eredi pectoris ille notes.

V Miens irrigni Juin muncra colligit horti ,
Prodiga maturum fponte dat arbor onus:
Si qua legi renuunt ramifque tenacibus hcerent ,
Scilicet ingrati poma faporis cruet.

Ecelefiaslic. Xl.I. 4. NE TRAINS POINT LA SENTENC E DE LA MORT.
Qui refifte au deftin , et de la mort a peur,
Se tient fort aux rameaux quart meurre n'eft la pomme ;
Cognoiftre faict, qu'il a mauvais humeurs au eceur.
Le fruict doux a manger bien aifement laffomme.
MATUREM VEL SPONTE CADIT.
m'eft advis que bien it propos fe pent icy apliquer um bon mot Francoys , dont
faict mention le Sieur du Vair an traiete des refponfes d'Epietete (pour l'amonr duquel
je parleray Francoys pour ceste foil): nn homme, un pomme, diet joultant
ce

Il

Nos corps, comme lee fruicts aux arbres attaehez ,
Ou meurs tombent en terre, on verds font arrachez.
In

modo

itaque moriendi homo pons non abfimilis eft.

Et me femble, que la dicte comparaifon eft propre et vice y our exprimer Paton de
mottrir, et d'un robufte jouvenceau , qui eft encore en la fleur de fon sage, et d'un
bon vieil homme , qui ja va penchant vets la terre. Omnia gum fecund= naturam
fent , (ait Philofophus) lent habenda in bonis. Atais tout ye que nous advient au
revers du emirs de la nature, eft ordinairement fafcheux. Ciceron feniLle eefte
mefme facon de parler avoir emprunte d'Epictete , de laquelle it left fervi au livre
de la Vieilleffe , mais en termes plus aigus et eflevez. Entendez done puler ce grand
Orateur en fa propre langue:
CICER.

lib. de Senecl.

Adolefceutes mihi marl fie videntur ut aquas multitudine flamince tie opprimitur.
Senex autem , tient, fua fponte, nulls vi adhibita comfumtus ignis extinguitur: et
quaff poma ex arboribus, crude fi fint , vi velluntur, fi mature. et cocta , decidunt.
Sicut citam adolefcentibus 'is aufert , fie fenibus matnritas.

QUOD CRUDUM , IDEM ET PERTINAX.
Feram event caves' inclufam non opus eft ut aliquis abigat , vel exire compellat ,
fed fimul atque cavea aperta eft, ftatim in liberiorem campum avolat. Corporis
ergaftulo ineluli fumes miferi mortales , purum et apertum aerem, in rnorte, nobis
rerludit Deus : quid ftamus? numquid, cunt naulum exigitur, fignum eft nos in portu
effe ? Solent oriri quotidie et occidere videmus, nee turbamur, quia affuevimus, et
naturte hunc ordinem feimus. Quidni idem de vita ac morte judicamus? Quid ufpiant
delectabilius, quam anima fecuro, vel cum Simone dicere poffe : rune dimitte fervum
tuum Domine? vel cum Paulo : cupio diffolvi , et effe cum Christo ? Tmdio titre
tamen mortem optare, quia vel adverfa corporis vel animi patimur, nee animofum
foret , nee commendabile. Timidus reque habendus eft : et qui mori non volt ubi opus eft ,
et qui cult , cum non oportet, ait Joseph. Agedum ergo, mi Chriftiane, nec tantus
fit dolor, qui in mortem te impellat ante tempus moriendi, nec tanta voluptas, quEe
te detineat, cum eft tempus moriendi. Non eripitur lure vita, fed interrempitur, ut

melior reddatur ; non eonfumitur,, fed mittitur ad certiora fpiritus.
SENECA Epifi. XXVI.
Quis exitus melior pain in finem fuum, natura folvente, dilabi? lenis haee via
eft fubduci.
CHRYS. fuler Math. X.
Mors, menus neceffarium eft nature jam corruptre, pee non eft fugienda , fed
potius amplectenda: ut fiat voluntarium, quod futurum eft neceffarium.

Offeramus Deo pro munere , quod pro debito teueamur reddere.

HORAT. lib. IL Can. Oct. V.
— Tolle cupidinem
Immitis uvm:
Jam te fequetur, jam proterva
Fronte petet Lalage maritum.
IRG.

Primis et adhuc rrefcentibus antis
Non mentem Venus ipfa dedit.

LER1LLLIAN.

Acerba res eft, immature

virgo.
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XII
FIT SPOLIANS SPOLIUM.

DIE STEELT , DIE QUEELT.

Ick vont eens op een tijdt de lieffte fitten flapen ,
Ick fagh haer rooden Mont, ick bleef'er op ftaen gape'),
Dies kreegh ick ftelens lust. Maer wat een dievery !
Ick ftal een kus van haer, maer sy een hert van my.
De muys ontrent het fpeck die eet met groot verlangen ,
Sy vat en wort gevat ; fy vangt en wort gevangen :
Siet wat een vreemde ftreeck ! wat kunstjes weet ghy,, lief!
Ghy fit geruft en flaept, en fteelt noel uwen dief.

NA LANGE LOOPEN, MOET MEN 'T BEKOOPEN.

Ick was voor defen vry,, ick ging al waer 't my lufte,
En als ick woelen mocht dat was mijn foetste ruste;
Nu was ick in het graen en dan ontrent het meel ,
Mijn t'huys was overal , want holen had ick veel :
Ten leften fagh ick hier dit lecker-beetjen hangen ,
Ick proefd'et maer een reys , en fiet ick was gevangen :
Nu fit ick hier en kijck. 0 , vrienden , niet to mal !
Een die geduerigh loopt , raeckt eenmaal in de val.

OP EENE STONT , KOMT STRAP EN SOW.

Soo haeft de fnoode rat het fpeck heeft aengegrepen ,
Soo fluyt haer oock de val, daer ftaetfe dan benepen ;
Wat is nu van den roof? want, met de valle floegh,
Soo was dat haer de fchrick door al de leden joegh,
't Is niet genoegh gefeyt , na fonden komen plagen ;
Een booswicht lijdt terftont, en voelt gewiffe flagen ;
Want op den eygen ftont dat by de fonden doet ,
Soo komt'er met'er daet een beul in fijn gemoet.
•
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Het Yee, dat lange gefloten oft gebonden heeft geftaen , plash vry wat
onbefuyfder henen te loopen als 't audere, 't welek de vryheyt gewoon is.
't Gaet veeltijdts foo met de jonge luyden , de welcke foo haeft zy haer handt
de plack onttogen hebben, gemeenlijek terftont in alle wulpsheyt uitberften.
Eeu Jonck gefel, los van den dwang,
Rijt, jaeght , en vlieght, en gaet zijn gang;
Licht om verleyden, ftuer en quaet
Op elek die hem ten beften raet
In nutty dingen gantfch onvroet,
Opfnapper van zijns vaders goet;
Gantfch moedigh, vol van fotte wadi!,
Vol luften, die terftont vergaen.
De fulcke tijdelijek ten houwelijck te befteden, en (foo men feyt) een blok
aen 't been te doen, is den raet van fommigen, maar fuleks en gelukt niet
altijdt ten befte. 't Waer daerom te wenfehen dat de Jonekheyt, nu zijnde
uytten dwanek der fcholen , de Reden voor haer Schoolvrou woude aennemen:
want gelijk Seneca feyt :
Die meeft mach doen zijn eygen zin:
Die dient hem meeft te binden in.

' t En is niet ongerijmt de wereldtfche wellufteu met de byen te vergelijcken, alfoo de felve beyde de foetigheyt in den mont, de bitficheyt en bitterheyt in den fteert dragen. Yder oordeele van fish felven ; wat my belangt,
ick derf feggen dat my noyt iet bejegent is, dat te rechte de naem van welluft mochte gegeven werden. Een eenige droefheyt gaet ons veel dieper in,
als duyfenderley genuchten. Is 't wonder? daer en is geen vreught, die niet
altijdts wat onfoets ontreut haer heeft; weedom daer en tegen heeft niinmermeer een foete beet, maer is over al haer felts gelijck. Het welcke indien
plaetfe heeft in tijdelijcke pijne; wat fal 't zijn, daer het geheele lichaem te
lijden fal hebben? Indien de pijne van een taut, ofte ander kleyn lit, onlijdelijek wend geacht, wat fal 't fijn daer lijf en ziele gefamentlijck in de uyterfte
weedom fullers liggen? Daer en is dan hier geen blijdschap te verwachten,
die recht fuyver ett onvermenght is; ten ware in een oprecht gefuyvert gemoet: want, gelijck een onguer en ougefont lichaem niet hequaem en is om
welluft te plegen en in de felve fmaeck te vinden, foo mede is ous gemoet,
indien het niet gefuyvert en zy van doodelyeke wercken.

FIT SPOLIANS SPOLIUM.
Forte fuper viridi Phyllis mea fronde fedebat,
Occulerat placidus lumina victa fopor.
Accedo, labra jungo labris; dumque ofcula furtim
Paucula furripio, me rapit illa mihi.
Dum vorat, occulto trahitur fic pifcis ab hamo,
Mufque pent, gratum dum petit ore cibum.
Improba , furandi quis te neget effe peritam.
Cam vigil, in fomno , fur tibi prude eadat ?

NIMIA LIBERTAS FIT SERVITUS.
Liber cram, memini, per amcena vireta ferebar;
Nee mihi grata quies, nec fatis una domus:
Polline diftehto pru polline grana placebant ,
Supe merum pepulit , fzepius unda fitim.
Hue tandem nidore novo me ellicit efca ,
Quam , miter! at crept lingere eaptus cram:
Libertas nocuit; fit ftulta licenfia career,
Omnia dum luftrat musculus antra, pent.

EN PRENANT, SURPRIS.
Qui chaffe au parq d'amour a bien deffein de prendre,
Mais las ! va prifonnier,, fans y penfer, fe rendre.
En prenant les appas fe prenent lee fouris:
Voicy la chaffe, amy , on le veneur eft pris.

A LA FIN, SE PREND LE FIN.
Ma bouche auparavant n'eftoit que trop friande,
Voulant , par chafque fois , efehanger de viande,
Me voila pris enfin: j'ay maintenant ma part.
Maint perd fa liberte helas! pour pen de lard.
PcENA, COMES SCELERIS.

Ah , quoties fall's nos ludit imaginis error !
Mus tibi dum fingit prandia , career adeft.
Et vorat, et capitur ; nec erit mihi dicere prompt= ,
Quid pries eveniat , num fapor, mime dolor.

Mus peccator home eft; quifquis mala gaudia carpit
Corpore , quod pectus mordeat , intus habet.
Puna voluptatis comes eft, dolor ipfa voluptas ;
Impurus nunquam gaudia pure tnlit.

Prorerb. XI. 2. L'ORGITEIL EST IL VENU, AUSSI EST VENUE L'IGNOMINIE.
Si toft que la Souris ronger le lard f'avance,
Le Breve-cceur eft preft h I'homme qui faict mal:
La voila prife an corps , tout a la mefme inftanee.
La petite le peche marchent d'un pas 6gal.
NIMIA LIBERTAS FIT SERVITUS.
Pecudes , gum vel e ftabulo vel vinculis emittuntur,, majori cutn impetu evagantur,
qui= gum nunquam alligatee, aut inclufee fuerunt. Id adolefcentibus feepe ufu veniffe
compertum eft; ii enim, ut ferulam timers delienint, a Intone proelives ad libidinein
in oinnem fere lafciviam erumpunt;
Imberbis juvenis , tandem cuftode rernoto ,
Gaudet equis , canibusque , et aprici gramine campi,
Cerens in vitium flecti, monitoribus afper,,
Utilium tardus provifor, prodigus uris,
Sublimis, cupidufque, et amata relinquere pernix.
Tales, ut tandem lafeivire definant , in vincula nuptiarum conjiciendos , et pedicis
nuptialibus alligandos ablegent quibus ifta cura incumbit , rebus ad hoe ita prudenter
dift.ofitis, ut cafe magis, ant ipforum facto, quam parentum conlilio, eo delati
videantur. Idque eo modo aliquando factitatum memini, non optimo femper fucceffu.
Quante, melius erit fi , qui demiffi i pudagogis fuo relinquuntinr arbitrio, non abjiciant imperienn, fed mutent principem, et loco pudagogi (ut prudenter Plutarch.)
rationi in pofterum parent! utinam id agat juventus noftra , animoque infigat aureum
illud Senecte:
Minimum debet libere , cui nimium licet.
PLUTARCH. de Educed. lib. in fn.
Danda eft opera ut, qui voluptatibus nimis dediti runt, et reprehenfionibus minus
obtemperantes, matrimonio devinciantur, quod tutiffimum juventutis vinculum eft,
TERENT.

POENA , COMES SCELERIS.
Omnes, quas mundus propinat, voluptates, apibus non di git-titles effe, non immerit6
dixerim. Fronte blandiuntur, poftica pungaut. De fefe judicent alii. Ad me quod
attinet, non memini quidquam mihi unquam aceidiffe cui voluptatis nomen merit°
tribuendum cenfeam. Unicus bane dolor corpus magis afficit, qui= voluptates mille.
Quid mirum? femper aliquis dolor voluptati , dolori nulla voluptas ineft. Nullum
mortalibus gaudium pururn eft. Id fi verum in doloribus hifee temporalibus ac momentaneis , quanto magis id therm obtinebit in zeternis. Hue fi Vera, cum particula
aliqua corporis afiligitur, quanto veriora, 11 corpus univerfum: fi dolor unius articuli ,
ut puta dentis, intolerabilis nonnemini videatur,, quid de exquifito animee fimul ac
corporis fupplicio cogitandum eft? ftatuamus igitur uullam hic voluptatem puram
effe, vel fi ufpiam aliqua, certe, nifi in confcientiu puritatc , non inveniri; nam
quemadmodum corpus voluptatum capax non eft, nifi belie temperatum, ita nec
animus, nibs confcientia rite purgata.
Genef. II. 17.
De ligno autos fcientise boni et mali ne comedas , in quocunque enim die comederis
ex eo, morte morieris.

Adelph. Uxorem duxi, libertatem perdidi.

Proverb. XI. 21.
De main en main le mefchant ne demeurera point impnni.

et carpitur una,
Suppliciumque fui eft.

OVIDIUS: — Carpitque

Trio.
PLAU
Anions artes eloquar, quemadmodum expediaut , nunquam
Amor quemquam nifi cupid= hominem poftulat fe in plagas
Conjicere: eos tupit, eos confectatur, fubdole blanditur,, ab re
Confulit , blandiloquentulus, Harpago.
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FUMO PASCUNTUR AMANTES.

VAN ROOCK WERD' ICK GEVOEDT.

FY! DIE ROOCK EET , EN BETER WEET.

Men hout, dat Venus kint meynt handel aen te grijpen,
Het veylt tabak te koop, en menig hondert pijpen.
Roock is fijn kramery, roock is fijn befte vont ,
Roock fchiet hem uyt de neus, roock berft hem uyt de mont ;
Roock fweeft hem om het oogh , foo datfe beyde weenen ,
En noch is 't al vermaeck , gelijck de vryers meenen ;
Roock is fijn gantfche rijck , roock is fijn befte goet
't Is roock , 't is enekel roock , al wat den minnaer voedt.

De Salamander leeft alleen uyt schrale winden ,
De Krekel weet haer aes ontrent den dauw te vinden.
Matroos gebruykt taback, die licht daer henen fchiet;
Maer die in hoven leeft, eet roock en anders niet.
Wat is doch hooffche gunst? een wafem heeft verdwenen,
Sy rijft gelijck een damp, en gaet dan weder henen,
Als iet dat noyt en was. Gefellen , zijdy wijs,
Laet Princen haren roock, en eet gemeene fpijs.

1 TIMOTH. T. 8.
KOST EN KLEEDEREN HEBBENDE, WY SULLEN ONS DAER
MEDE LATEN GENOEGEN.

Al heeft Matroos alleen een pijp taback gedroncken ,
Hy krijgt een vrolick hert al waer hem wijn gefchoncken ;
De Krekel eet den dau , de Salamander wint;
't Is vreemt , waer menigh dier iij n dranck en eten vint.
Wil iemant met befcheyt de reden plaetfe geven ,
Men hoeft geen groote koft, om wel te mogen leven ;
Ghy daerom, wieje zijt , die wenft te fijn geruft,
En eyft geen meerder goet, maer bidt om minder luft.
I

7
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Den damp, die de meefter tabackblafers, met door den anderen fpelende
fwieren, in de lucht weten uyt te wafemen, fchijnt aen de omftanders voor
't eerfte vry iet fonderlings en vermaeckelycks te wefen; maer kort daer nae
drift de felve een ftanek in de neus, en tranen uyt den oogen. Dit foude
misfchien niet qualycken pasfen op foodanige hooffche ftreken, die nu en
dan in den fchijn wel fo wat aenfienlyck, en oock vriendelick haer laten
aenfien; doch eyndelick in der daet niet alleenlyck ydel en beuzelachtigh,
maer oock gantfch fchadelyck werden bevonden. In de Hoven (feydt'er een
geflepen Hoveliugh) werdt men dickwils (om te beter om den thuyn geleydt
te werden) in 't openbaer ten hooghften geprefen , en middelertijdt op het
vinnighfte in 't heymelyek bedrogen en vermaeckt : in voegen, dat men, hoe
nauw men oock op fijn ftuck letters mach, eyndelyck evenwel felfs met
fchijn van vereeringe, deerlyck werdt mishandelt. De Vos plash den Haes
in 't bywefen van den Leeuw wel fomwijlen feer te prijzen, maer dien lof
wiert daer op alleenlyck genomen , dat den Haes kort en fmakelyck van
vleefch was. Hoe den armen Haes foodanigh prijfen bekomen kan, is by
yder een liehtelijek te dencken.
Dat zijn ftreken , dat zijn raneken ;
Die in Princes hoven waneken.

Ick hebbe menichmael, als een fonderlingh werek van Godes goedigheyt,
in mijn felfs overleydt de byfondere maniere van voetfel, die des felfs milde
hant, yder na fijn gelegentheydt, befcheydlijck uytdeelt. Wie en flet'er niet
met een verwonderende vermakelyckheydt bier een Landman van fijn ploegh,
daer een Ambachtsman van fijn handtwerek aflaten, en een ftuck kafeubroot,
ofte andere flechte fpijfe in de hant nemen, en daer van niet alleenlyck foo
meugelyck eten, als of den fmaeck van alle leckerny daer in verborgen
lage; maer felfs veel beter ghehart daer van opftaen, als defe , die van alle
koftelycke fpijfe de volheyt voor hun hebbende gehadt, door het opfpannen
van haren buyck, beyde kelder en fpinde haer ampt fchijnen ontnomen te
hebben. Wie en fiet'er niet, met gelijcke bedenckinge , der fchameler luyden
kinderkens dunnekens gekleet, met harde koft gefpijft , rondom een kouden
heert genoechlicken fpelen, ofte vet en wel gedaen daer henen fpringen,
daer middelertijdt de kinderen van de rijcke luyden, met groote koft en
forge fachtjens en wermkens opgetogen, als ondergeblevene quelebalcxkens
deerlyck op den hals werden heen gedragen? Moeten wy, dit fiende, met
vollen monde niet feggen, dat den menfche alleen uyt den broode niet en
leeft, maar uyt, en van de rijcke hant Godes? en 't felve alfoo zijnde,
waerom foo feer op den mont gepaft, anders dan om de wormen een vetter
aes voor te leggen? De bedenekinge des doodts, gelijckfe andere gebreken
inbindt, foo kan fe oock ftichtelyck gebruyckt werden tot betoominge van
de gulfigheyt.

FUMOS YENDIT AMOR.
Aerio de rore trahunt alimenta cicada,
Futilis aura tibi dat, falamandra , cibum.
Nautica plebs avido tabaci bibit ore vaporem,
Noftra , levi fumo , pectora nutrit Amor.
Mira puer Veneris vafto promittit hiatu :
At fi perfpicias fingula , fumus erit:
Fumus amans , et fumus amor,, mens fumus amicce eft,
Et fpeciem fumi , quidquid amamus, habet.

AULA VAPOR LEVIS EST, FUMI VENDUNTUR IN AULA.
Stellio femper hians ventis nutritur, et aura ;
Collegit e liquido yore ci ada cibum.
Ore trahit famum tabaci, quem naribus efflat ,
Nauta , procellofum dum mare lintre fecat.
Aula vapore fuis alimenta clientibus affert :
0 miferos procerum futilis umbra, favor.
Aula vale, mihi eau la placet , nemorumque receffus:
Cultor ego hie fanctse rufticitatis ero.

AMANT TON HEUR, N'EST QUE VAPEUR.
A l'amoureux efprit la grace de fa dame
Rapporte fa vigeur, faict revenir fon ame :
Des dames la faveur n'eft que fumee et vent,
De rien, que des vapeurs, fe done nourrit I'amant.

MIEUX MESTIER, QU'ESPREVIER.
Le matelot eft gay, quand du tabacq peut prendre ,
Et le fumeux brouillard attire jufqu'au cceur ;
De Pair fe refiouit et paift la Salamandre,
Pour tons le courtifan ne vit que de vapeur.
SAPIENTIS FACILIS VICTUS.

Nautica plebs titubat , credas mera vina bibiffe;
Quodque bibit, tabaci nil nifi fumus erat.
Stellio fe ventis , fe rore cicada faginat ;
Nec minus in filvis hic falit, ilia canit.

Qum modico contenta cibo mens aequa quiefcit !
Rapa triumphales pavet adusta viros.
Non angenda tibi res, fed minuenda cupido eft,
Deliciis animum fi faturare velis.
CCEUR CONTENT, GRAND TALENT.

Le Matelot eft gay beuvant de la fumee,
La Sauterelle au bois fe paift de la rofee ,

Ton am. , ton foible corps fera toft affouvi ;
Les deregles defers fi to mets en oubli.

AULA VAPOR.
Fumus, quem excitant ii, qui hyofcyamo Peruviano (tabacum vocant) utuntur,
gyris :ortuofis in aerem emiffus , fpectanti ut magnum ac delectabile aliquid prius
quidem in oculos incurrit, mox tamen propius aftanti feedum odorem ineutit , lachrymas
excutit. Hoc aulicce vitae artibus non inepte fortaffe aliquis Fer fimilitudinem applicet ;
in qua multa fpecie amica et magnifica , re non futilia mode., fed noxia interveniunt.
Smi e ibi aliquis palam laudatus (quo incautior decipiatur) fecretis criminationibus infamis , licet omnia caveat, tamen per ornamenta ferietur,, inquit Tacitus , artium aulicarum minime ignnrus. Enixe leporem a vulpecula coram leone laudatum , referunt
fabulce, fed a teneris ac lautis ipfius earnibus , gum prceconia trepido animali mox in
perniciem ceffere. Talis
Frans fublimi
Regnat in auld.
Rene ergo
SENECA Theft.
Stet quicunque volet
Leni perfruar otio ,
Aulce culmine lubrico ,
Nullis nota Quiritibus
Me duleis fatnret quies,
Etas per taciturn fluat.
Obfeuro pofitus loco
LIPS. lib. 2 Civil, doct. ex TACIT. 3 Anna!.
Ancipitem omnem potentiam in aula effe, multi ibi fpeciem magis in amicitia
Principis , quam vim retinent.

NATURA PAUCIS CONTENTA.
Swine, ut ftupendum diving providentim opus, tatitus mecum miratus rum diverfam
alimentorum rationem, quam Deus, pro re nata , mortalibus difpenfat. Non rarO
operi ruftico ant mechanico intentum aliquem , non minori delectatione, quam ftupore,
intuitus rum atrum panem cum additamento vilis alicujus obfonii vorantem tantamque,
imo louge majorem , non dico voluptatem inde percipere, verum etiam multo validiorem
a frugali ifto prandio confurgere, atque inflatus aliquis et fe vix sapiens venter, ab
innumeris gulm irratamentis redire folet. Nonne indies videmus tenuiorum liberos
contra injuriam aeris fatis male inftructos, parco infuper victu nutritos , pingues effe
ac nitidos ; lautiorum contra filios molliter,, et cum curd, habitos , dubice plerumque
valetudinis, cum medicorum pharmacis indies conflictari? Hcee contemplatus , quis
non exclamet , non pane fed Dei potentid vivere hominem? et propterea fuperfluum
effe, tanto apparatu corpufeulum hoc faginnre, cui enim id bono, nifi ut mox vermes
pinguiori efed pafcamus ?
BERN. de Cox!
Si, quod natures fatis eft, replere indigentiam velis, nihil eft quod fortunce aflinentiain petal: paucis minimifque natura contenta eft, cujus fatietatem , fi fuperfluis velis
urgere , aut injueundum , quod infuderis, fiet , ant noxium.

Prov. 27. 7. A Fame qui a faim , toute chofe amere eft donee.

CICERO PRO M. C(EL.

Amores et delicice mature, et celeriter deflorefeunt.
DANIa. HEYNS.

Omnia fperanaus , promiffaque vana fovemus
Molliter : et faciles ad nova vota fumus.
Interea totum paupertas poffidet revum ,
'Ccecaque volvendo fomnia , vita petit.
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AMISSA LIBERTATE

DWANCK, LEERT SANCK.

BLY , DOOR SLAVERNY.

Doen ick mijn eygen was, en mocht alomme fweven ,
Doen leyd' ick even ftaegh een ftil , en droevig leven;
Maer na dat my de Min bracht in den foeten dwang,
Doen wierd mijn tonge los, en maeckte bly gefang ,
Ick lach, ick raes, ick (peel, en fchoon ick fta gefloten ,
Geen tijt heeft my verveelt, geen ding heeft my verdroten;
0 foete flaverny, en aengenaem gewelt!
Het is een minnaer vreught, dat ander lieden quelt.

Indien de Papegay waer in het wout gebleven,
Sy hadde daer geleyt een woeft en beeftigh leven;
Maer nu fy door bedwang by menfchen is geleert,
Soo komt'et datfe fpreeckt, en in het hof verkeert.
Is iemant oyt gefmt om eere na to jagen,
Hy moet van eerften af, by moet gewilligh dragen
Al wat de tucht gebiet. Bedwang ontrent de jeught
Wort eere metter tijdt, en niet als enckel vreught.

ROM. VI. 20. 22.
DE DIENSTKNECHT DER GERECHTIGHEYT IS VRY VAN SONDE.

Al vloogh ick in het wout , al fat ick daer verborgen,
Noch leefd' ick evenwel in veelderhande forgen ;
Het ruyfchen van een riet, het drillen van een blat,
Dat bracht my in den fchrick van ick en weet niet wat:
Nu ben ick (naer het fchijnt, en fooje meent) gevangen;
Maer vrient, het is gemift; 'k en hebbe geen verlanghen
Te wefen dat ick was. Een harde flaverny,
Die maeckt oock in den dwang een reyne ziele vry.
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(Op het felve beelt een andere fin).

Iemant in de welluften des wereldts verwerret zijnde, die fijn oogen het
op het doen van de Godfaligen, en haer ftrenge maniere van leven (fo by
meynt) infiet; laet hem dmacken dat'et al ongeval, druck en herten-leet wefen
moet, daer in defe luydeu haren tijt besteden: ja dat de felve als in eeuwighe
ghevanckeuiffe gehouden ziju. Want, nae fijn eygen herte oordeelende, meynt
dat'er niet vermaeckelycx en kan gevonden werden, dan dat de oogen,
ooren, en den buyck aengenaem is, en wel bevalt. Eeu Godfalige ziele
gevoelt hier van geheel anders, want die weet blijdfchap uyt droefheit ,
hertenluft uyt weedom , vermaeckelyckheyt uyt tranen, en vrydom uit fiavernye
te trekken. Den defen, feyt Ambrofius, is vry,, oock in alderley manieren
van dienftbaerheyt, die met geen mane liefde befeten is, die met den bant
van gierigheyt niet gebonden is, die, door vreefe van fijn quade daet,
t'elcken niet weghgeruckt en werdt, dien het jegenwoordige niet en verfehrickt , het toekomende niet bevreeft en maeckt. Hy is daerentegens
een reehte flail, die door vreefe ontfet werdt, die door wellusten vervoert
werdt, die door begeerlyckheden herwaerts en derwaerts getogen werdt , die
of door gramfchap werdt verbittert, of door droefheyt werdt nedergedreven.
In 't kort, elcke quade genegentheyt is als een nieuwe flaverny.

De wilde Papegay, eerft in het wout gevangen ,
Wil enkel uyt de koy,, en door de fporten prangen,
Maer alsfe geenen trooft in dit gewelt en fiet ,
Soo fteltfe zich geruft, en finght een geeftigh liet.
Wanneer der eenigh menfch met druck is overladen;
Ick weet hem groot behulp tot alle groote quaden ;
Want, als de gantfche ziel met plagen is vervult ,
Daer is geen beter ding, als lijden met gedult.

AMISSA LIBERTATE L/ETIOR.
Omnibus angores, uni mihi gaudia portat
Carcere fecludi, fervitiumque pati:
Tune, cum liber eram, fold fpaciahar in umbra,
Meeftus , limps , tacitus, nec vigor ullus erat.
Ex quo dia Venus me carcere claufit amoris,
Ex illo lepida garrulitate loquor:
None eano , Rune vocum non eft limulantior alter:
Quo mihi libertas? Sors mea fare jugum.

MAGISTRA VIRTUTIS, DISCIPLINA.
Si foret in filvis per devia rura vagatus ,
Nec caved viridis claufa fuiffet avis;
Non, regum conviva, dapes, non ore falernum
Guftet, et aurato non recubet thalamo:
Nec lepidos daret ore fonos, nec amabile murmur,
Nec domino poffet dicere: Cmfar ave.
Fnena det ingenio, juvenilibus imperet annis,
Optati ingreditur quifquis honoris iter.

PRISON M'A FAICT GAILLARD.
J'eftois muet au bois, mais prifonier en cage
Je ris , et fais des chants, je pane doux langage.
Chacun , fils de 'Venus , qui porte au cur ton dard
Eft morne en liberte, et en prifon gaillard.

PEUR, GRAND INVENTEUR.
Si j'eaffe mon plaifir fuivy au vend bocage,
Ma langue n'eut jamais pa/le humain langage,
Me voila bien appris par fuppor;er tourment ;
Sans eftre asfujetti nul ne devient fcavant.
BONORUM SERVITUS, LIBERTAS.
Uncle placent, mihi dulee jugum, mihi career ameenus:
Ah ! dum vita foret libera , fervus eram.
Libertas fervire Deo eft, huic fubdere difcat,
Qui fibi fervari libera eolla velit.

Ad ftrepitum folii , trepidum me fylva videbat;
Ne caperer, timido peetore Temper eram:
Carcere none claudor, fed, an hoc fit carcere clandi?
Janua fmpe patet , nee juvat ire fonts.
A DIEU SERVIR, EST REGNER.

Sauvage vie adieu, to n'as felicite:
S'asfujetter a Dint, eft vraye liberte.

Bien quo je fois captif, fi ne fuis miferable,
J'ai pris conge des bois, prifon m'eft agreable :
QU/E NOCENT, DOCENT.
Nullus equus recto fesfori paret, nifi ante domitus; nullum ingenium non fcrox,
nifi probe educations, et prmeeptis cicuretur. Qui affidue in rebus prof ! eris ac hetis
verfati font, cos vix fapere prudentiores cenfent ; quos verb fors adverfa aliquoties
exercuit, magis ad prudentiam ac cautionem compofiti patantur. Nec immeritb; nt
enim afpectus a cireumfufo tore lurnet accipit, fie animus ab inunin_ntibus ealamitatibus. Cum Romanis, inquit Hannibal, bonis mallique meis bellare didici. Mihi ,
clamat Mithridates, Fortuna, multis rebus ereptis, ufum dedit bene fuadendi. Ad
omnia necesfitas naturam inftruit : ilia fimias decore faltare, Elephantes docte digladiari,
picas ac plitacos diftincte loqui docet. Quid multi? res dura beftias ad actiones
manes, homines ad divinas erigit.
HOItAT. ire Art Poet.
Qui ftudet optatam eurfn contingere metam,
Multa tulit, fecitque Auer, fudavit , et alfit,
Abftinuit Venere et Baccho. Qui pythia cantat
Tibicen, didicit prius extimuitque magiftrum.

AUGUST. 712

Johann.

Vis ut ferviat cant animm tun: Deo ferviat anima tua : debes regi ut posfis regere.

113.
0 quam compofitum reddit omnem corporis ftatnm , roc non et mentis habit=
difciplina! Cervieem fubmittit, po it fupereilia, componit vultum, ligat oeulos, cachinnos cohibet, moderatur lingnam, frrenat gulam , fedat iram, format incesfum.
BERNHARD. Epift.

BONORUM SERVITUS LIBER'PAS EST.
Si quis mundi voluptatibus etiamnum immerfus, fidelium mores ac tetricam (ut videtur) vivendi rationem infpiciat; nil printer rerumnas, dolores, ac veluti ergastuli
anguftias, meramque captivitatem eam effe facile pronuntiabit. Quippe, ex fefe conjecturam faciens , nil nili quod oculis , quod auribus, ac abdomini blandiatur, in bonis
habendum putat. Miter eenfet animus vere pius; etenim ex dolore gaudiurn, ex
fletu plaufas, ex eaptivitate libertas, tanquam a limpido fonte, fcaturire videtur: Ille
in qudvis conditione fervitii liber eft (inquit Ambrofius) qui amore non capitur, metu
eriminis non obligatur,, quem non terrent prmfentia, qui fecurus exfpectat future.
Sena contra, quicunque vel metu frangitur,, vel deleetatione irretitur,, vel enpiditatibits ducitur, vel indignatione exafperatur, vel meerore dejicitur. Omnis paffio fervilis eft.
2 Cor. 3. 17. Ubi Spiritus Domini, ibi libertas.

Ecclefiaftiq. 6. 24.
Mon enfant efeoute, recois mon propos et ne refuse point mon eonfeil.
25. Mets tes pieds dedans fes ceps, et ton col dedans fon earquant.
39. Et fes ceps te feront comme one place forte, et fes carquants pour accouftremens honorables.

Capta recens laqueis , et vimine claufa paluftri ,
Careens impatiens fe quoque Imdit avis ;
At cum nulla fugm ratio, nee abire poteftas ,
In medio tandem earcere duke eanit:
Scilicet mrumnis patientia fola medetur,,
Non alit me'ins pellitur ante dolor.
Vincula dura magic luctantia enura fatigant,
At tandem leve fit, quod bene fertur onus.
Genef. 29. 20. Scrvivit ergo Jacob pro Rachaele feptem annos, et videbantur
illi pauci dies, prm amoris magnitudine.
BIL. ANTHOL. SACR.

Abfque jugo pofita eft ditionis amica voluntas,
Qui viget affeetu , non gemit imperio.
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FUGIENDO, NON EFFITGIT.

MIJN LAST, IS AEN MY VAST.

ALS ICK SPRING, SOO WAEGHT'ET AL.

Soeckt iemant los te zijn van alle minne-banden,
Soo laet de vrijfter daer, en treckt in vreemde landen,
Roept Nafo tot de jeught ; maer na dat ick bet vint,
De raet die Nafo geeft, en is maer enckel wint:
Lek liebbe very' gefeylt ick hebbe veel gereden;
En fiet! het oude pack, dat kleeft my aen de leden;
Dat draeg ick op den bergh, dat vied ick in het dal ,
Aeli ! wat in 't herte woont, dat voert men over al.

De Schiltpad draegt haer buys geduerig op de leden,
Sy gaet als fonder forgh, en fachtjes henen treden ,
Men vintfe menighmael van alle noot bevrijt,
Al gaet de vos fijn hol, de beer fijn Leger quijt;
Wie in fijn boefem draeght fijn gelt en befte panden
Sijn winckel, fijn beflagh, fijn vette koren-landen,
Die heeft een feker erf, en wandelt onbevreeft;
Waer is doch iemant arm , die rijck is in den geeft?

JOHANN. VIII. 31.
DIE SONDE DOET, IS DER SONDEN DIENAER.

Waer heen ellendig dier? ey! wilt u gangen ftaken ,
Het is om niet gepoogt, door vluchten los te raken ;
Gaet aen het open ftrant , of in het dichte wont,
Het kleeft u aen het lijf, dat u gevangen houdt.
Is iemant overftolpt met ongefonde luften ,
Die torft een ftage laft ; waer fal hy konnen ruften?
Al rotft hy om het lant, en hier, en water daer,
Sijn pack dat blijft hem by , en weegt hem even fwaer.
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De lansknecht eu vreeft niet dan als by wel gedoft is, feyt Lampridius;
en, integendeel van dien, gelijck den Pact feyt:

Een Hinde met een pijl geraeckt,
Waer dat fe loopt, hoe dat fe 't maeckt,
Hoe dat fe rent door bergh en dal,
Eylaes! 't en beet haer niet met al:
De fchicht, die haer aendoet de fmert,
Blijft vaft gehecht dicht onder 't hert.

Die kruys noch munt heeft in fijn tas,
Paft op de ftroopers niet een bras:
Want hy, wiens teer-pelt is een Diet,
Betaelt den roover met een liet.

Veel koopluyden, weleket' faken qualyck ftaen, fehieken wel hun boeeken
aen d'een zijde, om daer in haren foberen ftaet niet te Tien, maer wat baet'et?
fy weten 't al van buyten, en drogen den hertzeer alreede in haren boefem.
Sommige zijn gequetft, en weten 't wel, nochtans (door, ick en weet niet
wat, kleynhertigheyt) en willen fy geen wondemeefter ontrent haer lijden ,
konnen oock niet verdragen, dat baer wonde geteut werde, om (quaufuys)
niet te weten hoe diep die zy, en ondertuffchen loopt haer bloet daer henen.
Even foo is 't geftelt met een quaed gewisfe: men wilfe verbergen, maer
men kau niet. Veel zijnder die met herwaerts en derwaerts te reyfen , met
gaen en keeren, met vrolyck gefelfebap te gebruycken , die foecken als af te
ffijten, limners in flaep te wiegen, ofte wel in den wijn als te verdrencken;
maer, och armen! te vergeefs; hetgene dat hun quelt, is te diep in hun
geplaetft. Die doornen in fijn voeteu heeft, waer hy oock gaet, hij treet'er
op, en gevoelt overal de pijne. De fehadnwe volght het lichaem , de fonde
bet ghemoet, feyt den oudtvader Bafilius : het gewisfe doet een yder flea een
afbeeltfel van 't gene by bedreven heeft. Wat foeckt men dock eeu fondigh
gemeedt bier of daer te verbergen? en (foo men feyt) achter ftoelen en
banckeu te fteken? Een ongefonde ziele dient genefen, en niet verftekeu
te zijn.

De rijckdom maeckt den menfch bevreeft, uyt geen andere redenen, dan
overmidts de felve hem kan afgenomen werden. Al wat van ons afgefondert
en verfcheyden is, wert haeft en licht verganekelyck. Adel wert de nakomelingen nagelaten. Rijckdom kan anderen gegeven werden: eere verwandelt
op anderen by opdracht. Maer deught en wetenfehap zijn aen den menfche
foo vaft gehecht, datfe van hem in geenderley manieren en zijn af te fonderem Laet ons dan met de verftandigen befiuyten, dat alles wat ons of
gegeven, of opgedragen, ofte wel nagelaten kan werden, ons eygen en ware
gout ilia en zy: laet ous trachten fodanigen goedt na to jagen, dat uyt
brandt en fchipbreucke met ons kan ontvluchten.

FUGIENDO, NON EFFUGIT.
Nafo viam docuit longos mollire furores,
A patria, ut valeas, inquit, Amator abi.
Juffa fecutus cram,. memini, tua , doctor Amoris,
Hoc quoque fuftinui dicere : Phylli vale.
Jamque feror; juga montis equo, mare puppe pererro :
Me tamen impofitum, me tamen nrget onus,
Non animum fugiens, ccelum modo mutat , Amator,
Quo fugis? heti! tecum, dum fugis, alit Amor.

OMNIA MEA MECUM.
Omnia qui fecum portat fua, non vada falfo
Horreat in fluctu , non freta vafta trernat;
Non trifti miler ore damns, molefque relictas
Refpiciat, parvd dum rate vectus abit :
Ingruat enfe latro, graffentur ad oftia fures,
Aut canit, aut placid° membro fopore levat.
O feeura quies! 8 paupertatis amicre
Commoda! fcelices qui tea dona coluut.

FUIR NE SERT.
Soit que je tours aux champs, ou dans la mer me baigne,
Par tout, oh que je vais, mon mal las! m'accompaigne,
Que fais-je pauvre Amant ? je porte mon malheur,
Je change de pais, gardant le mefme cnur.

IL VA SEUREMENT , QUI N'A RIEN.
Tout ce que m'appartient tousjours chez moy je porte,
O joye, et 8 bonheur de non vulgaire forte !
Ce que le monde fait, c'eft ma felicite;
O quel plailir comprend un'doete pauvrete!

Impia pre proprio mens poudere preffa laboras,
Quo fugis? in nulla pus tibi fixus hurno.
Nil fuga profuerit, nano quod fugis, inftat eunti:
Impia perpetuus mens fibi career adeft.

Va t'en, ou tu voudras; ce nonobftant fans ceffe
Ta charge te pourfuit, et ton fardeau te preffe.

IMPIUS ET IN LIBERTATE SERVUS EST.
Cui corpus, cui corda regit malefuada cupid°,
Colla licet jactet libera, fervus erit.
Nil juvat , heu! latebras anima quwfiffe nocenti,
Hunt, licet effugiat carcere, career habet.
QUI MAL VIT , SON MAL LE SUIT.
Coeur plein d'impiete encores quo tes pas
Sant pleins de Eberle, efclave tu (eras.

OMNIA MEA MECUM.
Miles non timet, inquit Lampridius, nits veftitus, calceatus, armatus, et habeas
aliquid in zonuPd; contra: Cautabit vacuus coram latrone viator.
Sollicitum reddunt hominem non alid de caufil, quam quod eripi, et ab co
auferri poffunt. Separabile utique fluxurnque ae mobile eft, quidquid externum eft.
Opes aliis donari , honores in alios trausferri , nobilitas ad becredes transmitti poteft;
virtutem verb tie doctrinarn affixam adcb et infixam hernial fcimus , ut ab eo nullo
modo avelli ant feparari poffit. Statuam ergo , cum fapientibus, omne id quod aut
datum nobis, ant in nos tranflatum , aut ad nos transmifftun eft, proprium nobis ac
verum bonum non effe. Dicemusque cum Cicer., contention rebus fuis effe, certifiimas
effe divitias. Etenim fl ifti callidi rerum mftimatores prata ac areas quafdam magni
seftimant , quad ei generi posfcsilanum minime quad noceri pofilt: Quanti eft nftimanda virtus, quse nec eripi, nec furripi poteft, neque naufragio, neque incendio
amittitur, nec tempeftatum, nec temporis permutatione mulatur? quit prsediti qui
font, foli funt divites; foli enim posfident res et fructuofas , et fempiternas.
LAeRT.

IMPIUS ET IN LIBERTATE SERVUS EST.
Cervus fagitti faucius, eitato quidem curia hue Hine vagatur,, ac nemora Hreret
lateri lethalis arundo.
Solent mercatores , rebus peffmn cuntibus, ration= libros plerumque feponere, omniaque removere qum Denis alieui rnolem ipfis rcfriquant ; sed nee minus mentem exrdtam turn agitant. Vitli aliquando graviter fancies , qui ehirurgum tamen admittere
rceufarent, ne feilicet vulnus tentaret , ac infpiceret; earn undaret interea ornni ex
parte cruor. Multi quidem confcientiam vino immergere, jocis fallere, vel 1 eregrinand ° excutere tentavere. Fruftra. Ut enim is, qui fpinas babet in pedi bus , ubique
fpinas calcat; ita ifti animum noxium ac inquietum feeum circumferunt , eumque differunt quidem, non tamen auferunt. Umbra corpus, peecata animum fequuntur, inquit
Bafil., et manifeftas facinorum reprsefentant imagines. Quid agitis, rniferi? ngra mens
curanda , non occultanda eft.
AUGUSTIN. ,de Cieit. Dei:
Bonus, etiamfi ferviat, liber eft. Malus etiamfi regnet , fervus eft; nec unius
hominis, fed, quod gravies eft, tot dominorum , quot vitiorum.

Monebat Anthiftenes ea paranda bona, qure cum naufragio enatent.

SEN. de Trang.
Ant ego fallor,, ant regnum eft inter avaros, cireumfcriptores , latrones, plagiores ,
unum esfe cui noceri, cui eripi nihil poffit. Habiliora funt corpora pufilla, quw
in arma fua coutrahi poffunt, quht qum fuperfuncluntur,, et undique magnitudo fua
vulueribus objecit.

HIERON.
ad Simpl.
Stulto imperare fervitus eft: et, quod pejus eft, quo paucioribus prrefit, pluribus
clominis et gravioribus fervit. Servit enim propriis paffionibus, fervit fuis cu iditatibus, quarunt domittatio, nee nocte nec die, fttgari poteft: quia intra fe donrinos
habet, intra fe fervitium patitur intolerabilc.

PROPERT. lib. 1. el 30.
Quo fugis ah demens ? nulla eft fuga, tu licet ufque
Ad Tanaim fugias , ufque fequetur Amor.
Inftat femper Amor, fupra caput, inftat amanti;
Et gravis ipfe fuper libera calla fedet.
S. GELAIS.

Avant fera la grand mer fans onde,
Sans fruict la terre, et le ciel fans clarte,
Que mon efprit n'aime mieux en ce monde
D'eftre a vans ferf, qu'it autre en liberte.
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ET IN i-EQUORI FLAMMA EST.
000K BRANT IN ZEE.
Wat feylt men over zee in alle vreemde landen?
Het vier, het minne-vier kan in het water brander :
De groote zee-lamprey 1 ) en houdt geen vafte ree,
En lijt noch echter brant te midden van de zee.
Waer fal een wryer heen? waer fal een minnaer varen?
Hoe? is niet Venus felf gefproten uyt de barer ' !
Beliet bet gantfche diep, het trielt van haren brandt ;
De zee heeft ook haer vier, 't is Venus' vaderlandt.

LIEFDE IS LUY.

Hoe dus, weetgierigh hert I uw' eertijts lieve boecken
Zijn nn verrot , vermot , en in het ftof te foecken.
Ghy waert, na mijn onthoudt , wel eer een dapper man,
Nu fitje maer en dut : wat is'er d'oorfaeck van?
Ha, 'k fie MI wat'er fchort : Murena ging doorgronden
De diepten van der zee; nu leyt by vaft gebonden
Getroffen van de fon. Wien liefdes fackel brandt,
Die leyt van ftonden aen de boecken uyter handt.
JOH. VIII. 12.

ICK BEN HET LICHT DER WERELT ; WJE MY NAVOLUT,
DU.. EN SAL IN DE DUYSTERNISSE NIET WANDELEN.

Eens was ick glibber-glat , eons ging ick liggen fchnylen
Of in het fchrale Pant, of in de modderkuylen ;
haer nu des hemels glans my krachtig heeft geraeckt ,
Soo ben ick met der daet een ander dier gemaeckt:
Nu fweef ick boven ftroom , gefcheiden van de tochten
Die ick voor defen fagh by ander zee-gedrochten.
Wie eenmael is verwarmt van Godes heyligh vier,
En wroet niet in het flick, gelijck een ander dier.
1) Defen vita wort in 't Latijn Murena genaemt, en wort gevonden ontrent
datfe niet Feder order het Water kan nederfincken.

deweleke, te large boven water met den rugge zwenuutude, Wert door de hitte der Sonne foo gedrooght,
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Daer en is (feyt Xenophon) niet kortwyliger, als liefdes foete befieheyt;
niet quellycker,, als door eenige voorvallende faken in de vermakelyckheyt
fijner liefde belet te werden. D'ervarentheyt leert'et, fo haeft iemant van
defe wefpe gefteken is, dat by datelyck alle faken aebter rugge ftelt, felfs
daer by te voren feer toe genegen was.
Dido, met de min bevaen,
Denckt alleen om fpelen gaen;
Wandelt daerom hier en daer,
En fy neemt voortaen niet waer
Al de nieuw begonnen werckeu ,
Daers' haer ftadt mee wil verftereken.
Soo haeft Samfon het hooft nederleyt in de fchoot van Dalila , foo is 't
lavey by de Philiftinen. Terwijl Holophernes Judith liefkooft, wert Betulia
niet beftormt. Gedurende dat Ammon op Thamar loert , leyt by in fija
bedde. Tarquinius verlaet het leger om Lucretia. Antonius den rechterftoel om Cleopatra. Waer toe veel woordcn ? — die in liefde verhit, verkout
in alle andere faken.

't Is een algemeen gebruyck in 't beckijf defes werelts, dat t'elken als'er
eenighe flimme en doortrapte rancken voor handen zijn, men de felve onder
den duym en ter finuyek foeckt te beleyden : invoegen , dat de duyfternisfe
fehijnt als een vast merckteycken te zijn, van dingen die niet recht en gaen.
Die quaet doet , haet het licht, feyt het Licht des werelts : een oprecht
gemoet daer-en-tegen is open en recht uyt : roept als getuygen tot alle zijn
doen, en is te vreden het boeck zijns levens openhaerlyck, met Job, als op
liju fehouderen to dragen, haet alle fluyp-zielen en haer liuckeryen: wenfcht
met then rechtfchapen Romeyn, dat fljn buys een yder voor de oogen open
foude ftaen, en als doorluchtigh foude wefen. Is'er dan ergens iemant,
die noch in flub voelt de genegentheyt om fljn faecken in het duyfter te
beleyden, en niet als by naeht en ontyde , te vliegen, als den nacht-uyl
ofte vledermuys; dat by hem voorfeker houde , niet gemeens to hebben met
de klaerfchijnende ftralen der waerachtiger Sonnen: maer veel eer met dat
droeve wee, 't welek de Propheet Efaias op de fulcke uytfpreeekt , 29. 15:
Wee, feyt by, die verborgen zijn willen voor den Heere , haer voornemen te
verhelen, en haer doen in 't duyfter te houden, en fpreken, wie feet ons?
Laet ons hover, met Paulo, eerlyck wandelen, als in den dage.
Die ftaegh in 't duyfter leyt en vroet,
Dat is een linckert, of een bloet.

ET IN ,EQUORE FLAMMA EST.
Dum natat, et Sieulis Murena 1) vagatur in undis,
In medio Phcebi tangitur igne freto.
Vidi ego , qui fugeret trans mquora fulmen Amoris ,
Igne vel in medio non caruiffe maxi.
Vidi ego, quern flammis Cytherea recentibus usfit,
A patria celeri dum rate vectus abit.
Ah! furit, et gelidis ardet delphinos in undis:
Orta marl Venus: hic quoque regnat Amor.

COLIT OTIA SAUCIUS IGNI.
Magne natator ubi es? tu regna per invia ponti,
Perque fines vitrei marmoris ire toles:
Nosfe labor fuerat delphinos, et hornida ceta,
Quidquid et in vafto gurgite Doris alit:
Nunc fine mente jaces , nunc Fedora sole peruftus
Non potes a radiis folis abire domum.
Si quis amore calet, confueta negotia ceffent ;
Cedit AcidaliEe Caftalis unda facri.

ET MESME L'EAU A SON FLAMBEAU.
Que fert au pauvre amant de tracasfer le monde,
Puis qu'on fe fent brufler au plus profond de l'onde
Murene rien ne faict que par la mer Hotter,
Si eft-ce qu'on la voit, ce non obftant, brufler.

Moy, qui foulois fouvent paffer la mer a nage,
Ne fais rien maintenant, qu'a mon foleil homage.
L'amour eft un tiran; it vent le cceur entier,
Par la tont amoureux oublie fon meftier.

D'AMOUR CAPTIF, DEVIENT OISIF.

IGNE VETOR MERGI.
Ecce! facree tumidis ope lampadis efferor undis;
Perque fretum, falfo tutus ab imbre , feror.
Fluctibus eripitur, mergi nequit, altior unda eft,
Perealuit fancto cui femel igne jecur.

Cui model turpe lutum, mod() futilis alga tegebat,
Et mod() fcedebat vilis arena caput;
Cui mode) phoca comes, conchifque regentia ceta,
Qnantaque fub vitreo gurgite monftra latent,

Pfeaum. 27. 1. L' ETERNEL EST MA LUMIERE ET MA DELII- RANCE; DE QUI AURAI-JE PEUR?
Mais puis que le foleil m'a faict nager fi haut,
La fange de la men m'ailloit deffus la tefte,
Du goufre de la mer maintenant ne me chant.
J'eftois environs de maint'hideufe befte;
COLIT OTIA SAUCIUS IGNI.
Sapientes etiam de amore loquunter,, fcribunt , judicant.
Neque fpes, neque cure (ait Xenophon) reperiri alia jucundior facile poteft , quam
amoris occupatio, nec invenire fupplicium gravies in proclivi eft, quam, fi rernm
expediendarum curb quis ab amoribus fuis arceatur. Ita me Deus amet! eos qui
cettro hoc perciti lint, lotos guftaffe dixeris, ita amoribus fais, tanquam feopulis
firenum affixi, fpartam, quam nacti, prorfus deferent. Protinus ut in gremio Dalil
quiefeit Samfon, feriantur Philiftzei: ut Judithue blanditur Holophernes, non oppugnatur Betulia. Dum Thamarm infidiatur Ammon, in lectulo eft. Tarquinius, nt
Lucretia potiatur,, caftris excedit : Antonius ut Cleopatram falutet, tribunal deferit.
Graphite omnia in Didone expreffit Virgilius :
— Qualls conjecta cerva fagitta,
Quam procul incautum remora inter creffia fixit
Paftor agens tells; liquitque volatile ferrum
Nefcius; illa fuga filvas faltufque pererrat

Dietmos, hEeret lateri hethalis arundo.
Quid plural cui amore calet peetus, frigent cmtera.
TIRGIL Non cceptm affurguut turres, non arma juventus
Exercet, portulque aut propugnaeula bello
Tuta parent: pendent opera interrupta , minmque
Murorum ingentes zequataque mcenia ccelo.
Idem: Uritur infcelix Dido, totaque vagatur
Urbe furens, etc.

IGNE VETOR MERCI.
Solenne eft filiis hujus feculi actionibus fuis nebulos offundere, ac multis ambagum
involucris , denfifque tenebrarum umbraculis , quidquid agent, involvere; id rei perverfee probabile plerumque figuum eft: nam male agentes lucem odiffe, veritatis
elogiurn eft. Contra mens pura ac innoxia nihil tegit, teftes actionibus fuis
advocat, et, Jobi exemplo, vitm rationem publics edere , et veluti humeris, expofitam
omnibus, ferre non veretur ; omnes Menandros ac diverticula refugit, omnes tenebriones
ac latebricolas odio habet, et, ut generofus ille Romanus, domum in edi o colle, ub
ab omnibus non confpici modo, fed et infpici poffit, Eedificari fihi velit. Si quis
erg(), vefpertilionum more, nocte intempefth, operifque tenebrarum (ut Seriptura
loquitur) fete adhuc delectari fentit, verse lucis value needum illaftratum fete effe,
non abs re, fufpicari potent: ut verb ab ifto vitm gcnere abhorrent, audiat imprecationem Efahe (29. 15.) et rebus fuis applicet: Vm (inquit ille) qui profundi eftis
cords, ut a Domino abfcondatis confilinm, quorum opero ut CUM Paulo honefte
ambulemus, prout in die.
AUGUST. Tract. 206. in Johan.
Credere vere, eft eredere inconeffe, firms, ftabiliter, fortiter: ut jam ad propria
non redeas et Chriftum relinquas.

Jonas 2. 4. 6.
Les eaux m'ont environne jufques a l'ame, l'abifme m'a enclos tout a l'entour, la
rofiere s'eft entortillee it mon chef.
Mais tu as faict remonter ma vie hors de la foffe, o Eternel, mon Dieu!

LUCRET. lib. 1.
A ma Venus, cceli febter labentia figna ,
Qum mare navigerum , gum terras frugiferentes
Concelebras , per te quoniam genus omne animantrim
Concipitur, vifitque exortum lumina folis;
Denique per maria, ac mutes fluviofque rapaces ,
Omnibus incutiens blandum per pectora amorem,
Efficis, etc.
ALCIAT. de Amore loquens.
Scilicet ut terra jura del atque marl.

1) Murena pifcis in marl. Siculo , fecundum Martial. non valet exuftam mergere Pole cutem.
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FLAMMA FUMO PROXIMA.

VLAM EERST GEWEKEN, HAEST WEER ONTSTEKEN.

EENS GEBRANT , HAEST GEVLAMT.

De vlam was eens geblufcht die in my plach te woelen ,
Ick voelde, met vermaeck, mijn eerften brant verkoelen ,
Al wat'er overbleef was maer een kleyne vonck ,
Soo dat mijn welig hert van enkel vreugde fpronck :
't Geviel eer langen tijdt , dat ick het vier genaeckte ,
My dacht, ten was geen noot , foo ick'et niet en raeckte;
Dus ftont ick maer en keeck , en noch eer ick vertrack
Een vlam viel uit de vlam die mijnen roock ontftack.

Hoe licht ontfteeckt een licht dat eens te voren brande!
Die eens is licht geweeft raeckt licht in nieuwe fchande,
Een doove kool ontvonckt als fy maer vier en rijckt ,
De tintel wort tot vier door al dat vier gelijckt.
Hoe licht vervalt de menfch tot alle quade ftreken
Die van een flim gebreck eerft onlanex is geweken !
Een die fich wagen derf , eer dat by recht genas,
Geraeckt licht in het vuyl, daer by te voren was.

ESAI. XXXXII. 3.
DE GLIMMENDE WIECKE EN SAL HY MET UTTBLUSSCHEN.

De ziel heeft menighmael haer eerfte licht verloren,
Sy leyt als fonder glans, en niet gelijck te voren,
't Is maer een damp alleen , die als een teycken geeft
Dat noch in eenigh deel haer eerfte wefen leeft;
Maer als wy 't helder licht van Godes woort genaken ,
Soo wort de roock een vlam, de geeft begint te waken :
Hoe groot is dijne gunft ontrent de menfchen, Heer!
De wieck die maer en roockt en bluft ghy nimmermeer.
I

3
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Daer ziju voormaels in Griecken]ant fekere keuren aeweeft, over de
veerfchepen tusfchen Athene en Salamine, medebrengende dat alle fchippers,
die eenmael bevonden wierden hun fchip omgefeylt to hebben, dadelyck
fouden vervallen zijn uyt het fchippers gilde, eu de vryheden van dien.
In gevalle de AtheniOnfers een eenige misgreep foo hoogh hebben opgenomen, wat Pullen wy gevoelen van de gene, die door menighvuldige feylen,
als een gewoonte van quaet doen hebben aengenomen? Voorwaer fehoon de
fulcke by horten fomwylen eenige teyckenen van beterfchap fchijnen te
toonen, foo en mach men op de felve evenwel niet ftaen. De zee oock dan
als den ftorm al ophoudt, blijft evenwel fwalpende en dynende. Men gevoelt
noch al wat huyveringe na de koortfe. Die lange in banden gefeten hebben,
hincken veeltijdts oock los gelaten zijnde. Menfchen die eenige flimme gebreken eens hebben aengehangen, fchoon fy haer oude raneken verlaten,
felden is'et dat'fe niet eenige overblijffels daer van en behouden, waer door
fy lichtelijck tot haer vorige parten komen te vervallen.
Een beeft met kuufte tam gemaeckt;
En dient niet al te veel geraeckt;
Want fehoon het nu al duyckt, en fwijght,
Wanneer 't zijn oude parten krijght ,
Soo is'et weer al even fel,
En quetft zijn eygen meefter wel.
Die goet van quaet wort met der vaert,
Vervalt licht tot zijn ouden aert.

Nademael ons geheel leven niet anders en is, als een geftreckte keten van
alderley fouden : foo hebben wij billicklyck te dencken, dat voor ons geen
trooft voor handen en is, 't en zy wy eeuigh Goddelyck wefen opfporen,
wieus geeft in tegendeel niet anders en zy als geheel genade en goedertierentheyt. En uadien fulcx by dy alleene te vinden is, Heere Jefu, foo
willen wy op dy alleene hopen, oock dan, als wy buyten hope zijn. Want
!let! niet en is by dy oyt gedaen, of gefeyt, als tot voordeel der menfchen.
Moyfes heeft ('t is wel waer) wonder wercken gedaen, maer Egypten geplaegt. Elias, maer den hemel gefloten. Elifmus, maer kinderen doen verflinden. Petrus, maer menfchen gedoot. Paulus, maer Elymas met blindtheyt geflagen. Maer du, Heere Jefu, hebft dyne wonderdaden als van
melck en bonigh doers overvloeyen: Hier hebdy menigte van visfchen in
de netten befloten, tot volheydt van fpijfe: daer, water in wijo verandert,
tot overvloedt van dranek. De geraeckte hebdy beweginge, de blinde het
geficht, de ftomme de fpraeck, de fiecke gefondtheydt, de melaetfche reynigheydt, de befetene goede finnen, de doode 't levee gefchoncken. Overal
zydy dan goedertieren geweest, nergens ftraf, behalven tegens de winden,
maer om dat die ftraf waren tegens de menfchen: behalven tegens den
vygeboom, maer om dat die de menfchen geen vrucht en gaf : behalven
tegens ewe jongeren, maer om dat die de menfchen wilden ftraffen.
Niemant is dan uwe vyant, als die vyant is van de menfchen. :Nits
welcken, hoe groot mijn misdaden ziju, foo en fal my noyt de wanhope
tot den bait, maer altijdt de hope tot Chriftum afleyden.

FLAMMA FUMO PROXIMA.
Quifquis es, antiqui remove monumenta caloris ,
A regno Doming; qui modo liber abis.
Vera nee ora vide, moveat nec imago falivam ;
Nec digitis gammas, quas tulit ilia, gere.
Vulnus erit , leviter modo tacta fit, cegra cicatrix,
Ardorem revocat fomitis icta filex:
Fax extincta reeens trahit, aid trahit eminus ignem,
Et redit in flammam, quod vapor ante hilt.

DE FACILI NATURA RECURRIT.
Aufa vapore levi tremulis alludere flammis
Fax extincta, novo protinus igne calet :
Pieriis fomes fug lumina reddit alumnis ,
Via bene feintillam CRIB dedit icta filex.
In veterem flecti quam cerea corda figuram 1
Crimen in antiquum pectora fponte fluunt :
Dum veteris fcintilla mali modo parva fuperfit:
Semi er ad ingenium mens male fana redit.

FLAMBEAU QUI FUME, TOST SE RALLUME.
As tu efteint Famour ? ne fay tant la bravade,
Sa famine, a ton flambeau jettant comme u ceillade,
(En cas que feulement l'approches tant foit peu)
D'un traict non apperceu te mettra tout en feu.

EN VERTU NOVICE, RECHET BIEN TOST EN VICE.
Si tu viens de chaster le vice de ton awe,
0, ne t'approche pas a to vieille flame;
Car bien que d'eftre efteint te femble ce flambeau,
En l'approchant du feu, it brufle de nouveau.
DUM SPIRAS, SPERA.

Dum mihi fax tenuem via fpargit in aara furnum ,
Fax, decor ille mei pectoris, alma fides;
Ad verbi, Pater olrne , tui jubar ora reflecto ,
Eque tua fupplex lumina lure peto:

Sponte tui nobis venit obvia famine favoris ,
Flamma, vel extinctas docta ciere faces.
Quanta tua in miferos dementia, Rector Olympi,
Qui moribunda nova lumina luce beast

Matt. 5. 6. BIENHEUREUX SONT CEUX QUI ONT FAIM ET SOIF DE JUSTICE: CAR ILS SERONT RASSASIEZ.
Bien que la chair ait faite a ma foy grande brefehe ,
Quant je regarde a toy, mon ja debil flambeau
Tu n'efteins pas, mon Dieu, la my-efteinte mefche:
S'efclaircit derechef d'un luftre tout nouveau.
DE FACILI NATURA RECURRIT.
Legem ohm ab Athenienfibus latum fuiffe in nautas , qui Athens Salaminam
tranfmitterent , memorise proditum eft. Ea cautam erat , ut ei , qui femel infeliciter
navigaffet , tanquam naufragio infami , navigatio in pofterum interdiceretur. Et
quidem ejus plebefciti ratio inter alias, hmc dari folet : Homines quam facillitne in
cundem impingere lapidem , ac in antiquum redire : cum plerumque, ex regula, juris ,
qui femel malus, femper prrefumatur malus in eodem gent re delicti. Id ob unicum
lapfum Athenienfibus fi ita vifum decernere ; quid de its tandem ftatuendum erit , qui
crebra vitiorum repetitione confuetudinem peceandi contraxisse, et peccata in naturam
tranftuliffe videri possunt? tales (tametli aliquando per intervalla melioris frugis fpem
de fefe priebere videantur) non levi de caufa in hector= numerum transfcribendos
cenfent oculatioris. Remanet plerumque concusfio aliqua , etiam post febrim. Mare
post tempeftatem etiandum ea agitatur. Qui din in vinclis fucrunt , etiam foluti
claudicant. Vitiis din affueti , etiam cum ea deferunt , quredam retinent veftigia , ac
in eadem facile recident.
Ad mores natura reeurret
Damnatos , fixa et mutani ncfcia.

DUM SPIRAS, SPERA.
Cum vitae noftrce deeurfus continuam peccatorum feriem prre fe ferat , nihil miferis
folatii reftara , facile colligimus , nifi Deus quifpiam nobis adfit , cui vita continua
benevolentin fcaturigine placide decurrat. Talis autem in omni rerum natura folus
tu, mitiffinae Jefu, cujus animum ab omni afperitate alienum quoties intucor, , toties
extra fpem pofitus fperare tamen audeo. Moy fen miracula edidiffe legimus , fed
Aegyptum affiixiffe Eliam , fed ccelum claufiffe: Elifceum, fed belluas in poems
evocaffe : Petrum , fed homines morte multasfe : Paul um, Elymm vifum ademiffe.
Tu vero , qui mei merum, ant pifcium multitudinem in retio egifti ; ut cibus largior
bomini fuppeteret : ant aquam in vinum mutast , ut potus luberier fufficcret : Tu
motum paraly tids , vifum cmcis , fermonem mutis , fanitatum regrotis , munditiem
leprofis , mentem fanam dmmoniacis , vitam mortuis reddidisti : In nullum tu durus ,
nifi in ventos , fed quia ii in homines duri : nifi forte in fieum , fed quia fructum
non ferret: nifi forte in difcipulos , fed eum pcenas cogitarent. Licet ergo confcientis,
peccatorum mole, ingruat , nunquam me defperatio ad laqueum , femper pcenitentia
ad Chriftum evocabit.

JUVENAL. --

PAIL. in L. fi vnus, verf. Pactus, f. de Pact.

Res de facili redit ad fuom naturam.

BERN. Serm. 7.
Si infurgant adverfum me prcelia, fi muudus freviat , fi fremat malignus , fi ipfa
caro advcrfus fpiritum coneupifcat , in te fperabo , tu arundinem quasfatnm non
franges.

Efa. 9. Habitantibus in regione umbrae mortis, lux orta eft.
LUCRET. lib 6.
Sed fugitare decet fimulcere, et pabula amoris
Abftergere fibi , atque aliq convertere mentem.
OVID.

PLIJ rAncii.

Sic, nifi vitaris quidquid revocabit amorem ,
Flamma recandefeit gum modo nulle fuit.

Amor quamquam difcedit ant tempore aut ratione victus ,
non tamers penitus re inquit animain remanetque in
en veftigium veluti filvm cxuftre ant fumantia.
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UT CAPIAS, CAPIARE PRIUS.
VAST, OF WEEST VAST.

DIE NOTEN WIL SMAKEN, DIE MOETSE KRAKEN.

Hoe komt de flimme gaft, hoe komt de fnoeper loeren
Om my tot fijnen roof in haefte wegh te voeren !
Hoe komt de lincker hier, en feyt : hy is mijn vrient!
Ick weet dat hy my heft, maer niet gelijck het dient.
Geen rat en eet'et fpeck, al is'et haer verlangen ,
Of moet haer in de val te voren laten vangen
Wie bier iet anders meent, die heeft bet qualijck veur ;
Ghy , fooje mint en meent, klopt voor de rechte deur.

Ghy feet het lecker aes en dreyght'et met de tanden ,
Ghij wout wel aen het fpeck , maer geenfins in de banden ;
Pus blijfje buiten fchoots , en geeft u nimmer bloot ,
Maer fonder groot gevaer, en wort'er niemant groot ;
Geen kooren fonder hayr, geen noot is fonder fchellen ,
Men 'let , wie roofen pluckt dat hem de prickels quellen ;
Al wie bekomen wilt dat hy van herten wou ,
Wat ftaet hy flecht en fiet ? de hant moet uyt de mou.

Hebj' in den fin
Oprechte min,
Soo komt hier in,
Men fal u hooren:

Maer fteeckt uw pin,
Gelijck een fpin,
Tot quaet begin,
Soeckt vuyle flooren.
2

Ick weet den treck
En 't loos befteck
Van uw' gebreck,
Ick ken uw' ftenen:

TIMOTH. II. 5. GEEN VERBLYDEN , ALS NA HET LYDEN.

De rat loert op het fpeck , en wenfcht het met verlangen ,
Maer blijft doch uyt de val om niet te zijn gevangen ;
Sy name wel het aes dat zy voor oogen Piet ,
Maer vreeft het ongemack , want dat en wilfe niet.
Een ieder wenfcht in vreught hier na te mogen leven ,
Doch op den engen wegh en wil hem niemant geven ;
Maer fonder diep gevaer, en fonder groote pijn ,
En kan noit eenigh menfch in rechte vreughde zijn.

Die fpeelt de geek ,
En krijght den beck
Niet aen het fpeck;
Dus wandelt henen.
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Men vint menfchen van fob weynigh bedrijfs, en luyen aert, dat de felve
(boewel merckelyck voordeel voor handen fiende, evenwel achter gehouden
werdende, door 'k en weet niet wat gevaer dat fy haer inbeelden) de handt
aen den ploegh niet en derven fiaen. 't Is van den ouden herkomen altijts
geweeft een rechte eygenfchap van alle flapgefoutene, hare vatfichbeydt met
een deckmantel van gevaer te bekleeden, gelijck al in fijnen tijdt gefien, en
aerdighlyck uytgedruckt heeft de Wijfeman in fijn fpreucken, Proverb. 22. 13:
De luye fpreeckt, daer is een leeuwe buyten, ick mochte verworght worden
op der ftraten. Weg met defe foetvoetige fachteboters. Niemant en kan iet
byfonders uytrechten, fonder in eeuigen deele fich het gevaer t'onderwerpen.
Yder helpe fich felven, foo helpt hem Godt. 't Is niet te dencken dat
iemandt, fonder iet daer voor te doen, fegen en geluck in den fehoot fullen
komen nederftorten. Niet met bloot wenfchen, of vrouwelyck gekerm, maer
met dapper in de weer te zijn verkrijght men de Goddelyekc hulp , in het
uytvoeren van treffelycke faecken. 't Is van oudts een feghwoordt by de
Griecken, dat by Godt alle ding om arbeydt te koopeu is. Hem die het
goede foeckt, wedervaert wat goets, feyt Salomon Prov. 11. 2. Wat maeckt
u verfaeght? de moeyelyckheyt en onfekere uytkomfte van u voornemen?

Selden bekomt iemant uytnemende dingen fonder groote moeyte: God
verkoopt wetenfchap voor arbeyt, eere voor gevaer, en al wat iet byfonders
is, heeft altijdt fijn moeyelykheyt, feyt het oude fpreeckwoordt : En hierom
meynt Plato, dat gemackelycke dingen felden iet voertreffelycx in haer
hebben. Het welcke alfoo zijnde, waerom fullen wy ens dan voor laten ftaen,
dat wy Chriftum fallen gewinnen, en' in hem het opperfte goet, en dat ale
op ons gemack, en fonder flagh of ftoot? In veel dingen worden wy opgefcherpt, om iet des te vieriger te begeeren, alleenlyck om dat'et qualyeken
te bekomen is; waerom en zijn wy, ten aenfien van den Chriftelycken wandel,
mede niet foo genegen?
Een wey-man op de jaght gefint,
En denckt niet eens om wijf of kiut.
Men fehrijft, dat Keyfer Maximiliaen op een tijdt, met -fuleken vierigheyt
een wilt najaeghde, dat by in 't vervolgh van 't felve, fich eyndelyck vont
op een hooge en fteyle rotze, en geen middel en fagh om af te geraken.
De menfch ontfiet noeh vyer noch fweert,
Om bier te blyven op der eert:
Men faeght hem af fijn been en hant,
Sijn aders werden toegebrant,
Men giet hem vuyle drancken in,
Vergiftight met een flangh of fpin;
Wat druck, wat kruys, wat tegenfpoet,
Sal dan verfchricken ons gemoet,
Wanneer men in fijn herte prent,
Dat hoogfte goet, dat niet en endt?

Die kloeck van mood' is, volght geluck;
Een fwaer-hooft blijft altijt in druck.
feght den ouden Poeet: Daer en is geen lucht die den Arent niet doordringt , geen fwarigheyt daer den dapperen niet door en komt.

UT CAPIAS, CAPIARE PRIUS.
Et paret ingresfus , nee deficit ardor edeudi ,
Nec latet, ad prwdam quse via monftret iter.
Ecquid agam? recto fi tramite ducar in efcam,
Triftia me duro carcere vincla manent:
Sed mea libertas antro non clanditur ono ,
Non ego captives, fed fatur effe velim.
Plura locuturo vox hsec mihi verberat aures :
Si cepiffe juvat„ fac capiare price.

AUDE ALIQUID.
Esca quidem placeat, fed te metes arcet ab efca ,
Nempe latent blandis vincla propinqua cibis:
Quid te vincla fugant? quid eareeris impedit horror?
Quem labor abfterret , prtemia nulla manent.
Grana latent paleis , dura once nucleus keret;
Et rola tangenti punget acute manum.
Qui facinus forti memorabile pectore verfat,
Audeat; ille nihil, qui nihil audet, habet.

PRIS DOIS ESTRE, DEVANT REPAISTRE.
Si tu veux, compagnon, qu'on ouvre a toy la porte,
II te fere, befoin hurter d'un entre forte :
Va t'en au droict cofte , nut eft d'ailleurs admis :
Nul mange icy du lard, qui ne vent eftre pris.

JAMAIS PARESSE , NE FIT PROUESSE.
Le rat voyant le lard, fouhaite de 1e prendre ,
Mais toutefois pourtant eaptif ne s'y vent rendre.
Nul homme vient au bout de fon contentement ,
Qui n'a premier fouffert du mal et du tourment.
NI PATIARIS, NON POTIERIS.

Esca quidem placeat, fed proxima vincula muri ,
Si caveam fubeat , trifte minantur iter.
Ergo ftat, et przeda tuto parat ore potiri ;
At mifer impranfo mufculus ore gemit.

Optat homo, velletque thoris accumbere divum,
Difficili furfum fed piget ire via.
Quid falebras, quid vincla times? moriatur oportet
Darn vivit , moriens vivere fi quis amat.

Marc. 8. 34. QUICONQUE VEUT VENIR APRES MOY, QU'IL RENOI\ CE A SOY MESME, ET CHARGE SA CROIX SUR SOY ET ME SUIVE.
En vain done, 6 soury, efperes tu du Tart,
Chacun define es cieux heureufement e, vivre,
Puis que de la prifon ne veux auffi to part.
Ains du chemin eftroit la route ne veut fuivre;
AUDE ALIQUID.
Est quoddam genus hominum adeo timid inertis que delidiw, ut, etiamfi rerum
bonarum fpem affulgentem fatis confpieue videant , nthiloininus tame]], nefcio quid
mali prmffigientes, omnia fulpiciofi ac timidi, manum operi admovere nunquam aufint.
Proprium certê ignavire eft, periculorum prxtextu fegne otium velare : vidit id, et
lepide expreffit Hebrreus Sapiens; Prov. 22. 13: Leo in triviis graffatur,, inquit
otiofus, vereor ne me devoret. 0 fungos! manus cum Minerva movenda eft: Dii
facientem adjuvant. Semper aliquid fortune permittendum eft, ait ille, quoties ad
prmclaras actiones aceingimur : fruftre, putamus nihil agenti in finum devolantram
victoriam, aut fortunam effe. Non votis , neque fupplieiis muliebrihus auxilia Deorum
parantur, vigilando , agendo profpere omnia cedent ; Deos omnia laborites vendere,
monet proverbium. Difficuitas aut eventus anceps te terret ? Audeutes fortune juvat,
timidofque repellit, ait ille: et ut omnis aer aquilm penetrabilis eft, fie difficultas forti.
CLAUDIAN.
IN NUPE.

Non quifquam fruitur veris honoribus,
Hyblreos latebris nee fpoliat favos,
Si fronti caveat, fi timeat rubos:
Armat fpina rofas , mella tegunt apes.

rLeur. Qui e p uce nucleum effe volt, nucem frangat o 1ortet.

NI PATIARIS, NON POTIERIS.
Nunquam eximium quid facili negotio quis adipifcitur ; fcientiam laboribus , honores
periculis Deum vendere, et difficilia plerumque effe, quse pulchra funt , monet vetnftum , ac venufium adagium; et ut Plato cenfet : id quod facile eft, id magnis an
fingularibus rebus minime numerandum eft. Quante utique res melior, ac magnis
excellens, tanto impenfius in adquifitione illius illa t orandum eft. Quid ergo? Chriftum fperare aufi fumus, et in ipfo fummum bonum ; laborem autem ac acrumnas
fubire detreetamus ? Acuit in multis adipifcendi cupiditatern difficultas, quidni et
hic? montes fuperamus , ropes pervadimus , valles tranfilimus , ut feras aliquot, fefe
mutue infequentes , videamus :
...... Menet lab Jove frigido
Venator tenerm conjugis immemor.
Maximilianum Csefarem tanto ardore feram in venatione infecutum memorant , ut
currendo rupem afeenderit, unde poftea , nifi ab aceolis adjutus , defcendere non
patuerit.
Ut corpus valeat fenrum patiemur et ignes
ferimus feeari nos, ac uri , ut miferam bane vitiam paululum protrahamus ; et
wternw felicitatis prwmium, ullo delorum genere redimere ambigimus?
2 Timoth. 2. 5. Qui certat, non coronabitur, nifi qui legitime certaverit, primuna
laborantem agrieolam oportet de fructibus percipere.

BERNARD. in pod Senn.
In hoc mundo, quaff in campo certaminis, pofiti fumus : qui hic dolores, ant
plagas, aut tribulationes non fufcepit , in futuro inglorins apparebit.

2 Reg. 13. 10. Dixit Ammon ad Thamar : veni, cube mecum, mea Soror; sure
refpondit ei , noli Frater mi , noli opprimere me ; neque enim hoc fas eft in Ifrael ,
Noli facere ftultitiam hanc; fed potius loquere ad Regum, et non negabit me tibi.
CYPR. Tract. de Sitonfal.
Optime apud Heliodorum Chariclea Theagenem monet, ut a virgine fua abftineat,
x21 TOuTE (13eya.6i
quoad et nupta fit et palam in nuptiis tradita , his verbis:
7r.Zi6ivov x.25' grvoL, ; c..;;v7,:vov.
stai ls'Atepe vol.4iaz
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QUOD JUVAT EXIGITUM EST.

VOOR KLEYN GENUCHT, GROOT GESUCHT ,
EN LANG GEDUCHT.

IN VOORSPOET SIET TOE.

Ghy die voor defen os fiet fpel en verfche rofen ,
Siet oock wat achtervolght , en let, hoe korte pofen ,
Hoe ras vergaende vreught de malle jonckheyt heeft,
En wat de quade luft voor harde nepen geeft.
Siet, vrienden, vuyl bejagh en baet ons niet met alle,
Al is het eerfte Poet, het eyndt is enckel galle;
Ach! dat men vreughde noemt, duert maer een korte wijl ,
Van voren fchijnt'et fpel, van achter is de bijl.

De gild-os gaet daer heen , verciert met rote-kransfen ,
Men hoort den trommel Nen, men fiet de kinders dansfen;
Hy fchuym-beckt in den wijn, en pruyft van enkel vet,
Maer peyft niet aen de, bijl, die op hem is gewet.
Hoe menigh is'er trots, en gaet daer moedigh proncken,
Die, eer de Tonne daelt , in pijne leyt gefoncken :
Neemt, vrienden, op u felfs en op u faken acht,
Oock als het foet geluck op u geduerigh lacht.

VOOR KLEYN GENUCHT, GROOT GESUCHT,

Ey fiet eens , vrienden, fiet, wat mag 't den gild-os baten
Dat by een rofenhoet mag dragen achter ftraten?
Al wort by fchoon geftreelt, 't is voor een korte wijl ,
Eylaes! van achter volght de (lager met de bijl.
Hoe dom is menigh menfch! fy rafen , fpelen , woelen ,
En van dat komen fal en is'er Been gevoelen ;
Maer hoort een nutte les voor alle vuyl bejagh,
Peyft ftaegh op uw' vertreck , of aen den jongften dag.
T
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Ganfch en al welvarende te ziju, is forgelijck , en dicnt voor verdaeht
gehouden to werden, feyt Hippocrates. Een fchip is in meerder gevaer,,
om door een ftercken voorwint om geflagen te werden in 't gijpen, als door
een tegenwint in 't laveeren. Uitmuntende toevallen van geluck hellen
veeltijts tot fware v.eranderingen, feyt Crefar. Het onmatig en uytfehette•
rende lachen wert veeltijts met tranen befloten. Alle voorspoet is wanckelbaer: invoegeu dat felfs de aldergeluckkiglifte niet en weten, hoe lange hun
welftant duren fal. Wat heerfchappye is'er, feyt Seneca, de welcke niet
den val, de vertredinge, den heerfcher, ja den beul op de hielen ua en gaet?
En dickwils is'er niet veel fpelens tusfchen d'een en d'ander. Op een
Konineklijcke ftoel verheven te zijn, en fells een voetval te doen aen andere,
is fomwijlen nau een fire tijts verfcbeyden. Wie en feet niet dat hooge
boomen lange waffen, en dickwils op een oogenblick uytgeroeyt werden?
Het is dan t'eleken als ons bet geluck toelacht, op ons hoede te zijn:
op dat wy met het bedriegelijek lockaes, gelijek een domme vifch , niet
weghgeruckt en werden.
Voor al u faken wel befint,
Wanneer u fchip feylt voor de wint:
Want die in 't gypen eons misdoet,
Verlieft wel lichelyek lijf en goet.

QUOD JUVAT EXIGUUM EST.
Qui peens hic lituofque vides , vinumque , rofafque,
Te fcedce Veneris regna videre puta :
Hie mihi! quam levis eft et quam brevis ifta voluptas ,
A tergo lanius tela cruente gerit.
Frufta coquus torret. Vos , qui peccaftis in igne,
Mox dabitis rapido membra pianda foco;
Membra focus male Tana coquet, petit ignes in igne.
Corpore uon aliter gallica peftis abit.
POUR UN PLAISIR.
Voy,, jouveneeau, ce bceuf bien de cowonnes ,
Mais le boucher le fait. Quant au plaifir t'addonnes
Helas ! la volupte n'eft que pour pen de temps;
Et fi t'en trouveras faifi de long tourments.

De were]t (feyt'er een) is aen den menfehe als een tooneel, ieder een
heeft daer, als fijn rolle, te fpelen, den eenen, in een bly-eyndigh fpel, den
anderen, in een tre.ur-fpel. Een vroom mans leven heeft de eygenfchap van
een comedie, want hoedanigh ziju beginfel ook wefen magh, fo maeekt by
altij t een vrolijek cynde. De goddeloofe daer-en-tegen is een reeht tragediefpeelder. Wanneer gy daerornme eenigh wereldts kindt, ten eerften aenvange,
in heerlijekheyt hooge feet uitmunten: fchorft u oordeel een weynig op, en
let op het eynde: noyt en hielt'er treurfpel op alleenlijek met een uytkomen;
de eygenfchap van de fpelen is meeft gelegen in het befluyt, let daerom wel
op het laetfte: op 't fcheyden van de marckt (feyt ons fpreeckwoordt) kentmen de koopluyden. Wie fiet'er een vetten os in een wel-begraefde weyde,
die niet en denekt datfe teghens de byle opwaft? Wie fiet'er daerentegens
een beeft fuchten onder het jock, die niet en merckt, dat 't felve niet en
is voor het vleefchhuys? Laet ons dan befluyten en feggen, datter niet
ellendiger en is, als het geluck van de goddeloofen; niet geluekiger,, als den
tegenfpoet der vromen. Het beginfel van een booswicht en wort nimmermeer
foo Peer benijt, als zijn cynde beklaegt werdt. De beginfelen van de God,
faligen zijn nimmermeer foo verdrietigh en befwaerlijek, als haer eyude is
facht en lieffelijek.

FORTUNA VITREA EST, CUM SPLENDET FRANGITUR.
Sordidus ant fceno nuper 'vel ftramine taurus
Cincta triumphali cornua fronde gerit ;
Et lavat effufum palearia eaffa falernum,
Et ftrepit argutis tibia fefta fonis :
It peens , et yetis mngitibus sethera complet ,
Nec ftringi cultros in fua colla videt.
Sit fufpeeta tibi nimio fors beta favore ,
Ilia fovet multos , ut magis inde premat.
EN PROSPERITF, N'Y A SEURETF.
Le bceaf, convert des flours, fe brave par la rue
Au fon du tabourin; mais le galant, qui tue,
Va tout joignant a buy. Quand grand bonheur te tit,
Cela te foit fufpect , car le malheur te fuit.

1 Johan. 2. MUNDUS TRANSIT, ET CONCUPISCENTIA EJUS.
Tanre, quid eximiis te cornua nexa corollis?
Quid sofa, quid litui tibi: quidnam, homo , blanda libido
Quidve juvant agili tympana pulfa manic ?
Proderit? et vasto quidquid in orbe placet.
Mox lanius rigida feriet tibi colla fecuri ,
Heti! levis et brevis est mundi, vel fumma, voluptas ,
Parvaque perpetutt gaudia nocte lees.
Et premit emeritum mors fine morte jecur.
DE COURT PLAISIR, LONG REPENTIR.
Que fert au pauvre bceuf qu'on des fleurs l'environne,
Qu'attens tu , cceur charnel, des voluptez confort?
Puis qu'un fanglant boucher de fi pros le talonne?
Helas ! de la ne vient qu'un' immortelle mort.
IIEU MALA SUNT VICINA BONIS.
Summe bona valetudo (fecundum Hippocratem) fumme perieulofa est. Plerumque
magnis gaudiis dolores adhcerefeunt. Magis periculofa navigatio eft, cum, vento
fecundo , mode in hane, mode in illam partem lafcivit anceps velum, quam cum
adverfo turbine Sinus obliquat gubernator. Solet fortuna , inquit Cwfar, , quos pluribus
beneficiis ornavit , ad duriorem cafum refervare. Effufiorem rifum lachrimae plerumque
claudunt. Omnis enim felicitas dubia eft, nec beatiffimorum facile ullus dixerit,
quamdiu talis futurus fit: Nam quod regnum eft (inquit Seneca) cui non parata fit
ruina, et proculentio , et dominus , et carnifex? nec magnis illa intervallis divifa ;
momentum interest inter folium , et aliena genue. Quis enim ignorat magnas arl:ores
diu erefcere , una here exftirpari? Quifquis es, fortunam reverenter habe; non enim
melius res fecund perdurant , quam fl animus continens eas gubernet: potentia
utique mediocriter ufurpata omnia bona confervat, ait Dio.
Sea. 28. Epift. Ad omne fortuitum bonum fufpiciofl et pavidi ftare debemus ,
et fera et pifcus fpe aliqdt ob' ectante deeipitur munera ifta fortunes reputamus:
Infidice funt.
pEr. drinil. lib. 8.
Effufam fcepe Icetitiam triftes et adverfre res exeipiunt.
Ovidius. 4. Pont. 3. Tu quoque fac timeas, et quce tibi beta videntur, Dum
loqueris, fieri triftie poffe puta.

POST GAUDIA LECTUS.
Orbis terrarum homini tanqnam theatrum eft, unufquifque ibi noftrum fcenze fervit,
comicam hic, tragicam ille perfonam fuftinct: Comicam certe vir bonus ; quocumque
enim ille exordio actum incipit, lepido utique ac feftivo fine vita fabulam claudit.
Tragico cothurno indutus profit home nequam: nec perfonam ponit, nifi cruentus :
Actus enim poftremus nunquam illi alius, nifi funeftus ac triftus, Quotiefcumque
igitur hunt aut ilium improbum initio fatrapm perfonam fuftinere, ac magnum aliquid
fpirare videbis ; contine te, ac fufpende paulifper jndicium, dum tragico boatu fcena
claudatur. Finis diftinguit fabulam. Quis bovem nitidum in pratis luxuriantem dum
videt, fecurim non cogitat? quis taurum fub jugo gementem dum confpicit, macello
hand deftinatum non concludit? concludamus et nos, impiorumque felicitate nihil
infelicius effe ftatuamus nec enim unquam principia impiorum tam invidenda, quern
exitus deplorandus, nunquam piorum principium tam trifte, quern finis eft placidus.
AUGUST. in lifatth. 27.
Si haberes faqientiam Salomonis, pulchritudinem Abfalenis , fortitudinem Sampfonis,
longcevitatem Enochi, divitias Croefi , felicitatem Octaviani; quid profunt lime, cum
tandem datur taro vermibus, et anima dcemonibus ?

Proc. 7. 21, Elle l'a flechi par la force de fes dunces paroles, et l'a enduit par
les mignardifes de fes levres.
11 s'en va apres elle incontinent comme le bceuf s'en va a la tuerie.

Proverb. 7. 22. Sequitur cam quaff bos ductus ad victimam, et quaff agnus
lafciviens , et ignorans , quod ad vincula ftultus trahatur ; donee transflgat fagitta
jecur ejus.
Lucret. 4.
Convivio , ludi,
Pocula crebra , unguenta , corona, ferta parantur :
Neenicquam; quoniam medio de foute leporum
Surgit amari aliquid, quod in ipfis floribus angat.
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DUM TRAHIMUS, TRAHIMITR.

STIL-STAEN BEWEEGHT.

DE TRECKER WORDT GETOGEN.

Mijn lief en treckt my niet , noch word ick weg getogen ;
Ick treck al wat ick mach, en fy blijft onbewogen ;
Sy ftaet gelijck een rots, hoewel ick dapper woel,
Ick ben geweldigh heet , en fy te bijfter koel :
Siet, hoe my Rofemont haer jonfte feller weygert ,
Hoe my dit grilligh hert in meerder luften fteygert;
0 , wat een wonder kracht heeft oock het ftille ftaen !
Sy die haer niet en roert, doet my te fnelder gaen.

De rots, die voor u ftaet , is 't richtfnoer van het leven ,
Is als een vafte peyl , by God ons voor-gefchreven;
Matroos , die met gewelt , en na fijn eygen wenfch,
De klippe trecken derf, dat is de domme menfch :
Ons Hoot-dwang ftaet gefet , wie kanfe doch bewegen?
Wat fpertelt eenigh menfch? wat heeft'er iemant tegen?
Wel, voeght u die wel eer in defen u vergreept,
Die gaen wil , wort geleyt ; die niet en wil , gefleept.

PSALM. XVIII. 3. ACT. XVII. 27.
GOD, DEN ONBEWEEGDEN ROTSSTEEN , BEWEEGT HET AL.

Wie fou van Godes aert na weerde konnen fpreken ,
Nadien wy in der nacht en in het duyfter fteken?
Wat menfche kander Tien een wefen fonder ent ,
Die noch geen kleyne mier in eenigh deel en kept?
Maer, defen onverlet, 8 God, oneyndigh wefen!
Laet van u flechts een woort hier op der aerden lefen;
Siet , wat een wonder dingh !
by , die den hemel drijft,
Die is 't, die ongemoeyt en onverandert blijft.
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Het gebedt dat Epictetus ons beveelt altijdt in den mont te hebben, verhaelt by de heer Prefldent du Vair, dunk my vry al wat hooger to gaen
als de leere van de Heydenfche wijsgierigen :
Leyt my door dijn beftemde baen,
Mijn God, foo fal ick willigh gaen,
Daer ick , gelijck een eerlijck man ,
Naer u befthicking komen kan :
Of anders werd' ick, als een wicht,
Gefleept na mijn befcbeyden plicht.
Wat worftelen wy dwergen bier tegen? Een aerfelend en achteruytflaende
paerdt doet met fijn fterckheyt geen ander voordeel, als dat'et fijn lijf vol
flagen krijght, en mod niet te min het gareel dragen, en den ploegh voort
.trecken. De raedt en 't befluyt der menfehen werdt van de befchickinge
Godes immers foo lichtelijck beloopen en geheelijek bedeckt, als de keyen
aen den oever liggende , door het opgeworpen flijck ofte zandt van de overlopende riviere, feyt Paufan. Gods eeuwige voorfienigheyt en kan noch door
wijfen raedt, noch kloeck verftant van 's menfchen vernuft eenigfins verhindert werden, feyt felfs den goddeloofeu Apulejus. 't Is dan heft geduldelijck
te verdragen 't gene men noch beletten, noch verfetten kan : 't Is beft God ,
door wiens macht alles beleydt wert, fonder tegen-knorren ofte morren in to
voegen. Ten is geen rechtfchapen lansknecht , die met onwilligheyt en al
fuchteude fijn veltoverfte navolght. Daer en is niet dat plagen en flagen
meer verfacht, als leydtfaemheyt.

Hoe fouden wy dat oneyndigh, eeuwigb , onuytfpreeckelijek wefen Godes,
teyt het welcke, door het welcke, en in het welcke alle dingen zijn, van
't welcke de beginfelen aller beginfelen of dalen, hoe, fegge ick, fouden wy
deu aert en eygenfchap van 't felve te recht befchrijven? Wy, arme aertwomen, die nauwelijcks noch de eygenfchap van een nietige mugge ofte
vloo recht onderfocht hebben? God is door nederigheyt te verftaen, door
Godsdieuftigheyt to belijden, niet met onfe flnnen op to volgeu, maer aen
te bidden, feyt den oudtvader Hilarius. Ondertuffehen noebtans is'et niet
ongeoorloft, met eerbiedigen en nederigen monde van Gode te uyten, het
gene hy fells van hem door fijnen Geeft heeft laten getuygen. Waer van
dit kortelijck , doch grondelijck , kan gefeyt werden: Dat by alle dingen
beroert, felfs onberoerlijck: dat by alle dingen beforght , felfs buyten forge:
dat hy alle dingen beven doet, fells geenfins beweeght zijnde: om kort te
fpreeeken , al wat in Gode is, dat is God, en Goddelijck, feyt een Outvader.
Het Goddelijck wefen dan is heft to kennen uyt fijn wercken, en gelijck wy
de fonne niet regelrecht, maer in het water aenfien en konnen, alfoo mede
God niet als in fijne wercken, feyt Hermes. Yemant dan, in voegen als
voren, fich tot Gode verheffende, fal fich buyten twijfel ten hoogften vernederen, want wie en boucle fich felven niet verachteu, en onder fich nederfygen, als hy op God maer denekt ?

DUM TRAHIMUS, TRAHIMUR.
Thee doming eft, medio furgit gum ex mquore, rupes
Quemque vides, parvce navita puppis, ego:
Dum traho te, mea vita, trahor,, to tracta quiefeis,
Non trahis, ipfe fequor: to traho, Phylli , manes.
Nil agis, aft ego totus agor: nihil ipfa moveris,
Tota fed interoi to mihi corda moves.
Me miferum! ad dominam veniens tractusque trahensque
Hoc magis, heul cupio quo magis illa negat.

ADTRAHENS, ABSTRAHOR.
Sit fatalis apex, fcopulus quem eonfpicis, hofpes,
Efto tibi, parvte navita puppis, homo:
Afpicis, ut vaftam convellat homuncio cautem ,
Inque levees fatagat ducere faxa ratem?
Illa fuo ftant fixa loco, nec tracta fequuntur,
Qui trahit, intereii fe videt ipfe trahi.
Fata reluctantes rapiunt, ducuntque fequentes;
Cedere qui non vult fponte, coactus abit.

TON NON MOUVOIR, MOUVOIR ME FAICT.
Je tafehe t'efmouvoir, mais voicy, que j'admire ,
Tu ne te bouges pas, it eft tire qui tire.
Le rocq de ton efprit, madame, ta rigeur
Sans s'efmouvoir en rien me faict branfler le eceur.

A MALHUER ET EN COMBRIER
PATIENCE EST LE VRAY BOUCLIER.
Pourquoy ta foible main tirer ce rocq s'avance,
Qui toy et tout le tien, fans fe mouvoir, chance?
Or, ton fatal deftin aprens, homme, en ce rocq,
Lequel, tirer fi veux, toy mefme auras le chocq.
QUOD MOVET, QUIESCIT.
Tu Rupes qui cuncta trahis; qui cuncta gubernas,
Eft tamen intered, to penes alta quies.
Nu la fubit te cura, Pater, tamen omnia cures,
Aftra folemque moves, nec tibi motus ineft.

Pelvis et umbra fumus, defcribere numen Olympi
Non opis eft noftr; pelvis et umbra fumes.
Pace tud liceat tamen, 0 Deus optime, de te
Paucula vel blcefo promere verba fono.

laq. 1. 17. TOUTE BONNE DONATION ET TOUT DON PARFAIT EST D'ENHAUT , DESCENDANT DU PERE DES LUMIERES, PAR DEVERS
LEQUEL IL N'Y A POINT DE VARIATION NY D'OMBRAGE DE CHANGEMENT.
Tantoft fes dons, tantoft fa foudre et fon couroux:
Voicy tout l'univers de cefte grande roche
Le tout mouvant eft coy, le puniffant eft doux.
Attire fans tirer: quand Dieu fur nous decoche
ADTRAIIENS, ABSTRAHOR.
La priere laquelle Epictete nous commande toufiours avoir a la boucbe (de
laquelle faict mention le fieur du Vair an Manuel d'Epict.) me femble plus haute
que d'un Philofophe
Mon Dieu conduisfez moy , par la voye ordonnee.
Je fuivray volontiers, de pour qu'un fort lien
Ne m'entraiue mefehant, oa en homme de bien
Je pourrois arriver, fuivant la deftinee.
Q uid lectemur homuli? calcitrones et refractarii equi hoc confequuntur, ut verbera
etiam aliquot excipiant , nec excutiant tamen jugnm , ait ille: hominum enim in rebus
gerendis fentias non minus fatum, (pia calculus fluviorum Emus abruit (Paufan. in
Menip.) nec enim confilio prudenti, nec remedio fagaci divines providentim fatalis
difpofltio fubverti poteft , clamat vel ipfe Apulejus. Optimum igitur eft pati (inculcat
Seneca) quod emendare non posfis, et Deum (quo auctore omnia eveniunt) fine murinure comitari. Malus ille miles qui Imperatorem fuum gemens fequitur; nihil autem
ita plagas coercet, ut patientla.

QUOD MOVET, QUIESCIT.
Nosne infinitum, reternum, ac ineffabille numen (ex quo, per quod, et in quo
omnia, a quo font omnes caufce canfarum) definiamus aut defcribamus? nofne homuli
futiles, ac nihili, qui necdum culicis aut pulicis corpufculum fatis perspeximus?
abfit, abfit. Deus religione tantam inte ligendus, pietate profitendus eft, fenfu vere
perfequendus non eft: fed adorandus, alt Hilar. lnterea tamen, ore venerabundo ac
humili, de Deo fas eft proloqui ea, quce ipfe de fete, in libris myfticis, memorise
prodidit. Nee brevius quidquam aut mirabilius ex immento ifto oceano facile depromat
aliquis, hoc elogio, Doom immobilem effe, omnia tamen movere; Deum fecurum effe,
omnia tamen curare; Deum inconcusfum esfe, omnia tamen quatere. Plura quid
addam? quidquid in Deo est, Deus eft, inquit Hilar. Melina ergo Deum ex operibus
cognofees, et, ut folem non clireete , alt Hermes, fed in aquis intuemur, fin Deum
in operibus. Eo fi quis fe modo ad Deum attollat, ilich humiliabitur; nec enim
fieri potent ut quis Deum cogitare, eodem tempore elato animo esfe posfit.
Pfalm 103. Bach.
Ille flammantis fuper alta cceli
Culmina immotum folium locavit
Et fuo nutu facile univerfum
Temperat orbem.

SENECA. Fatis agimur, cedite fatis:
OED. Non follicitm poffunt cures

Mutare rati fcedera fufi,
Quidquid patimur mortale genus
Quidquid facimus, venit ex alto.

VID. AUGUST.

SENEC. Neceffitatis non aliud effugium eft, quern, velle , quod ipfa cogit.

Meditat. 29.

TERM. Pamand. 11.
Omne motum non in moto movetur, fed in quiefcente, et id quod movet, quiefcit.

OVID. _4mor. Eq. 19.
Si nunquam Danaen habuiffet ahenea turris ,
Non esfet Danae de Jove facta parens.
DAN. Hap'
Snipe ego corn poffem facilem exorare puellam ,
Difficilis mentem ccepit habere meam.
Tu quoque vel differ, vel ne concede, quod opto:
Si mea jam nolis effe. petentis eris.
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REPERIRE, PERIRE EST.

'T VLUCHT, KRIJGET LUCHT.

EEN OPEN MONDT, TOONT 'S HERTEN GRONDT.

Els, in haer eerfte jeught, quam veel haer Minne vragen
Waer dat haer maeghdom was; ja, woud'et Ritfaert klagen ,
Indien men 't haer verfweeg : ten leften fprack de Min:
hint houdt dit doosjes toe, hier is de maeghdom in,
(In 't kiftjen fat een vinck). De Min is natt vertogen ,
De doos is opgedaen, de vogel uytgevlogen;
Acid maeghdom, teer gewas, dat ons fo licht ontglijt!
Met foecken raeckt'et wech , met vinden is'et quijt.

Uw' doosje, foete maegt, was luftig aen te fchouwen,
Dies heeft meeft al het volck het oogh daer op gehouwen,
Om 't innigh moy te fien; maer als het open ginck,
Doen was de gantfche fchat niet anders als een vinck.
Fop hadde, doen by fweeg , een grooten naem verworven ,
Maer als fijn flabbe ging doen was'et al verkorven :
Wie niet te wijs en is, en niet wil fchijnen geck ,
Die fpreke niet te veel, foo heelt by fijn gebreck.

IN WETENSCHAP, MATIGHEYT.

Het was u aengefeyt, en dier genoegh bevolen,
Dat eenigh diep geheym hier binnen was verholen;
Maer ghy en rufte niet, S al te losfen maeght,
Tot dat ghy 't al te mael, tot uwer fchande, faeght.
Laet daer des Heeren arck , des Hemels diepe Taken
En ftaen u niet te fien, en minder aen te raken;
Niet foecken is hier heft , niet weten hier verkieft,
Die foeckt, en vint'et niet, of die het vint, verlieft.
I
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Anders, op het felve beelt.
't En is van geenen noot een vogel uyt te dryven ,
Hy wil oock even felfs niet in fijn hutte blyven;
Want als hy maer en Piet het open van de lucht ,
So fpringt hy veerdigh op, en geeft hem totte vlucht.
Het lichaem is de koy , die houdt de ziel gevangen ,
De doot die maeckt fe los , die maeckt fe vrye gangen ;
Waerom o Chriften hert, waerom doch hier gevreeft?
Al velt de doot het lijf, zy maeckt een vryen geeft.

Veel achten 't een groote fake wel te konnen fpreken : wijfe luyden houden
weer van wel te konnen fwijgen; ja, oordeeleu dat fo menigmael iemant
fwijgen mag, buyten verdachtheyt van onwetenheyt ofte geveynftheyt , dat
het fwijgen, en niet het fpreken , een waerteycken is van een rechtfinnigh
verftant. Niet hoe vele , maer hoedanige reden dat iemant voortbrenght ,
niet de naenigte, maer het gewichte der woorden, is bedenekelijek. En
gelijek dat voor het befte gelt wert gehouden, 't welck , in weynigh ftoffe ,
groote waerde vervat: fo moeten ooek de redenen, die weynigh woorden en
veel fins in hebben , hoogft geacht werden. Ick west niet, feyeer een geleert
man, wat ick noch fien fal, maer tot noch toe en hebbe ick noyt vealfprekende menfehen wijs gevonden. 't Schijnt flout gefeyt te zijn, doch
Salomon fells is al mede van dat gevoelen: waer veel woorden zijn, feyt by,
daer hoortmen den fotten. Gelijck het metael door zijn klanek , foo wort
den menfche door zijn reden onderfcheyden , feyt Quintilianus. Het is
daerom oorboir,, ofte geene, ofte welvoegende redenen voort te brengen , op
dat de tonge, die iu het natte gladde haer woonplaetfe heeft (gelijck de
Ouden feyden), niet ergens in en glibbere : want ten wort niet foo quaet
gehouden, metten voeten als mente tonge te ftruyckelen.

INVENIENDO, AMITTITUR.
Virgineum Cajeta decus dum laudat alumni,
Virginitas ubi fit, Lydia noffe cupit;
Dum, mage fufpectum ne confulat illa, veretur ;
Exiguam nutrix pyxide claudit avem:
Hoc cape, virginitas latet hie, ait; arca repente,
Ut ftetit in thalamo fola puella, patet.
Vix bene tegmen hiat, volat irrevocabilis ales,
Hei mihi virginitas, dam reperitur, abit.

SILENDO STOLIDUS SAPIENTI PAR EST.
Han, dum claufa fuit, fub pyxide mira latere
Regalesque tegi quifque putavit open;
Mox, ut aperta fuit, fpectacula ludicra vulgo
Prmbet, et e capfa heta volavit avis.
Bum filuit tua lingua, virum te, Basfe, putavi:
Teftatur puerum te fine mente fonus.
Qui loquatur, populo fe prmbuit ills videndum;
Vel fatuus, presfo dam filet ore, fapit.

TROUVER, EST PERDRE.
Lors quant l'oifeau cache te donna to nourice,
De curiofite vouloit ofter le vice
Hors ton efprit: Margot, jamMs fcavoir convient.
A file tout cela , qu'a fills n'appartient.

SANS LANGAGE, LE FOL EST SAGE.
Tout femble bel et bon, quant cefte boite eft clofe,
Mais quant nn malotru ouverte la propofe,
Le jeu eft tout gaft6, le monde voit que c'eft;
Pour fage on tient le fol, ft long temps qu'il fe taift.
IDEM EMBLEMA, ALIO SENSU.
Corporis angufto mens enthea clauditur antro,
Mors libertatem reddere fola poteft:
Mens age, pone metus; nec enim nifi vincula rumpit,
Abrumpit quoties de tribus una colum.

Careers nil opus eft captam pepulisfe volucrem,
Spontc fua fugiet, to mode pande fores;
Pande fores cavem, mox, qua data porta, volabit:
Inque fuum fugiet libera facta nemus.

Eeelef. 3. 22. TU N'AS QUE FAIRE DE VOIR DE TES YEUX LES CHOSES SECRETES.
Ne fonde les fecrets, ains mets au ciel ton cnur:
Quel curieux defir ton pauvre efprit incite,
Ne touche de la main a l'arche du Seigneur.
Pour voir ce que ne dois; trouvant en feras quite,
SILENDO STOLIDUS SAPIENTI PAR EST.
Muftis prnclarum videtur bene loqui, pruclentioribus appofite tacere. Quoties
enim, extra notam fimulationis aut ignorantife, tacere fas eft, filentium, non
loquacitatem, hominem cordatum indicare, cordati jndicant; nec quanta quis, fed
qualia loquatur; nec verborum molem, fed pondus attendendum esfe. Ut moneta
illa optima eft, qum pretii plurimum habet in parva mole, fic fermo, qui fenfas,
ait prudent yin; et contidenter addit: Quid vifurus fim, nefcio, fed verbofos valde
et una fapientes nondum vidi. Cor fatui (inquit Salom.) eruetat ftultitiam. Aut nihil
igitur, ant accurate loquendum; ne lingua, gum in humido ac lubrico eft, (ut antiqui
dicebant) alibi titubet, aut vacillet; nec enim turpe adeb pede, quam mente labi,
ait Stobmus. Coneludo, et cum Maximo, filentium optimum atque tutisfimum rerum
adminiftrandarum vinculum esfe, definio.
MARTIALIS :

Cum te non nosfern , dominant regemque vocavi:
Cum bene te nevi, jam mihi Prifcus eris.
ERASM. i22 11120pht.

Est aliqua fapientiie pars, filentio ftultitiam tegere.
ALCIAT. ex Grano.
Qunm tacet, hand quidquam differt fapientibus amens,
Stultitise eft index linguaque voaque fuse.
Ergo premat
digitoque filentia fignet,
Et fefe Pbarium vertat in Harpocratem.

TEGENDA NON DETEGENDA.
Fida tibi nutrix hac pixide faera latere
Dixerat, et fatis hoc debuit esfe tibi;
Quid tractare mann., quid cernere, Virgo, requiris,
Qunque tenere manu, qutaque videre nefas?
Sacra Dei reverenter hate; quid faderis arcam
Tangis? id, cohibe ftulta puella manus,
In muftis nefeire juvat, fcivisfe nocebit;
Smpe perire fuit, quod reperire vocant.
JOS. SCALIGER.

Nefcite velle quod magifter optimus docere non vult , erud

infcitia eft.
BASIL. Auimi

morbus eft, male et fuperflue de Deo quferere.

HILAR. de Trin.
Deus religione intelligendus eft, pictate profitendus eft, fenfu verb per fequendus
non eft, fed adorandus.

Dent. 29. 19. Les chofes eachees apartiennent a l'Eternel noftre Dieu: mais lee
chofes revelees font pour cons et nos enfans.

AMBROS. de Virg.
Claude vas tuum, ne unguentum effluat; Claude virginitatem vereeundia loquendi,
et abftinentia.
HIERON. ad Silrian.
Tenera res in fceminis pudicitia eft; et, qnafi fibs puleherrimus, cite ad levam
marcefcit arcam, levique Ilatu corrumpitur, maxims ubi et rotas confentit ad vitium.
ANN.EN. ROBERT. lib. 2 Rei lad. 12.
Sfepe explorando, an, et nbi virginitas fit, virginitas amisfa est.
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LEDIT INEPTOS.

'T IS QUAET, VOOR DIE 'T MIS-VAST:
'T IS GOET, VOOR DIE 'T WEL DOET.

'T IS KUNST TE LEVEN.

De Pieterman is nut voor fpijs te zijn gegeten ,
Van die fijn vreemden aert en loofe rancken weten ;
Maer die hier onbew aft of onervaren zijn
Vervallen in geraes, door onverwachte pijn :
Ghy fult daerom den vifch van defen hooren prijfen ,
Ghy fult om defen vifch een ander hooren grijfen ;
Ey fiet! uyt een geval lacht d'een , en d'ander fchreyt :
De Min is Pieter-man , daer is'et al gefeyt.

Siet , hoe de werelt gaet : daer twee gefellen visfen,
Heeft dickmael een het nut, en d'ander moet'et misfen :
Een lacht'er in de vuyft , gantfch blijde metten yang,
En d'ander fchreyt'er om, en jammert uren lang ;
Daer is een feker greep om dit en gint te raken,
Niet ieder is bequaem tot alderhande faken ;
Wat defen heeft verrijkt, heeft genen uytgeput,
't Was ieder even na, maer geenfins even nut.

2 CORINTH. II. 16.
DEN DESEN EEN REUCK DES DOOTS, TER DOOT : EN DEN
GENEN EEN REUCK DES LEVENS , TEN LEVEN.

Daer wort een feker vifch hier uyt de zee getogen,
Daer, by een handig menfch , wort voetfel uyt gefogen ;
Maer die het feltfaem dier niet recht en heeft gevat,
Die raeft gelijck een hont , oock fchoon by niet en at.
Siet , wat misbruicken werckt. Het boeck van God gefchreven
Doot fomtijts die het leeft , en fiet ! 't is enckel leven :
Daer 't Bietje fuycker vint, juyft uyt dat eygen kruyt ,
Daer fuyght de vuyle Spin vergiftigh voetfel uyt.
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Noch bet roar aen het fchip, noch den thorn aen het pcert bat en set,
fonder niemant en is diefe wel beftiere. Luyt en cyther ziju vergeefs, fonder
goede meefter die daer op fpele. Alle dingen ftaen alle man niet even wel
ter handt, ieder een treckt fo veel voordeels uyt eenigh dinck , als by
wijsheyt heeft. De wilde dieren ziju in crude tyden by de onervareu
menfehen fchadelyck geacht geweeft, midts zy lieden t'elcken daer van
gequetft wierden. De nakomelingen daerentegen hebben uyt de felve groot
voordeel weten to trecken, als der (elver vleefch tot fpyfe gebruyckende, de
vellen tot kleedinge, de galle tot gefontmaeckinge: want gelijek aen een en
het felve kruyt de Bye na de bloeme tracht, de Geyte na de fpruyte, het
Verken na de wortels, den Os naer het blat, de Vogel na het zaet: alfoo
plash een iegelyck na den inval van fijn vernuft, uyt eon en de felve fake
den eenen nutte dingen, den anderen niet dan beufelingen to trecken. Een
purperen kleet fal den menfche verheugen en tot vreuchde verwecken, en
den ftier doen wooden. Het zee . water en deught niet tot dranek, is evenwel
bequaem tot de visfeherye en de fchipvaert. De konfte des gehruyckers
onderfcheyt de dingen en een vernuftigh menfche kan fijn eygen geluck
fmeden. De deught felfs en werdt niet op eene wyfe by Socrates en by
Epicurus betracht; want den eenen volgt defe om der geluckfalicheyt, den
anderen om der welluft wille. Voor befluyt, laet• ons handelen en wandelen
als ken, en niet als Spinnen, op dat wy uyt alle dingen verkiefen.

Van den Schepper en komt niet quaets, feyt Hermes, want bet gene
dat in den menfche quaeclt is, zijn des felfs aengeboren genegentheden, hem
aenhangende gelijek den roelt het yfer, en de vuylicheyt het lichaem doet:
nochtans en is de fmit gees oorfaecke van den roeft, noch den genen die
het lichaem geteelt heeft van de vuylicheyt, null God van het quade. Dat
de heylige Schrift tot verfterckinge van alle keltereyen wert to berde gebracht, ofte door verdorventheyt, ofte door eergierigheyt der menfehen,
leert de ervarentheyt. De Giervogels, al wat wel rieckt voorby vliegende,
vallen op de ftinekende en bedorven lichamen. De Vliegeu, gefonde leden
verlatende, gaen fuygen aen fweeren en etter-buylen. Veal meufchen effene
en nutte Schriftuer-plaetfon van de handt ftaende, nemen geneuchte vremde
befluyten to fmeden, uyt eenige twijfelachtige duyftere redenen. Ja, gelijek
een en het felve purpereu kleedt den menfche vervrolickt, de ftieren vergramt
en doet rafen: op gelijeke wijfe fal den eenen fomwijlen Godfalige leerftucken,
een anderen fchadelijcke ketterijen, uyt een en felve plaetfe trecken. Wat
is bier de reden van? — In 't korte: God is goedt, de Schrift is heyligh,
maer de menfch is verkeert.
Als quiet, uyt goedt, ons wedervaert,
Dat komt uyt ons verdorven aert.

NON OMNIBUS, OMNIA.

L/EDIT INEPTOS.
Extrahitur noftro mirabilis nquore pifcis,
(Effuge pifcator, ni tibi (Meta manus :)
Quern fi forte rudi quis tangere fuftinet aufu,
Ille venenata cufpide
abit:
Qui caute tenet hunt doctaque evifcerat arte,
Mox impune caquo tradere monstra poteft;
Hic quod edat , quod leedat habet contrarius alter,
Quid muftis opus eft? hoc in amore valet.

Pafeitur ille cibo, depafeitur ifte veneno ;
Inque part causa quod gemat alter habet.
Res eadem quare juvet hunt, cur torqueat ilium
Qunritis; in cause eft lava vel apta manus :
Apta manus festos et triftia vertit in ufus,
Ipfa vel evertit gaudia lava manus.
Artis opus vita eft, non omnibus omnia quadrant;
Quod nocet huic, ille commoda fape tulit.

L'ADROICT N 'A MAL.
Cil qui la vive prend , et on qu'il faut, la touche ;
Apprefte , quant it vent, viande pour fa bouche ;
La mal adroicte., main produira l'enrager,,
Dy, n'eft ce pas l'amour dont to me veux parler?

DEUX MENDIANS A UN HUIS ,
L'UN A LE BLANCQ , ET L'AUTRE LE BIS.
Deux touchent un poisfon, dont I'un eft mis en rage,
Et l'autre, eftant joly, s'en rit de bon courage.
Tout n'eft pas propre a tons; dont Fun faict fon profit,
Un antra pert fes biens, et Greve de defpit.

Ecclef. 32. QUI QUiERIT LEGEM REPLEBITUR AB EA ET QUI INSIDIOSE AGIT , SCANDALIZABITUR AB EA.
Pifcis idem genus huic alimenta benigna miniftrat ,
Sancta Dei lex eft, Pert pagina facra falutem,
Pifeis idem genus huic caufa doloris erit :
Quo pereat , tamen hies lector iniquus habet.
Cur aliquis pifcem pronuntiet esfe malignum?
Libet apis violas, et aranea libel eafdem;
Cum nocet, hand pifcis, fed, coce , culpa tua eft.
Haec aconita trahit floribus , illa favos.
LE FOL EST L'AUTEUR, DE SON MALHEUR.
Deux prenent un poisfon, poisfon de mefme forte,
La caufe eft du malheur la mal adroite main:
L'un en fent grand tourment , et l'autre bien f 'en Porte:
Ta ley eft jufte , o Dieu! meehant le recur humain.
NON OMNIBUS, OMNIA.
Nee fatis clavis , nee fatis eft frrenum, nifi adfit qui arte moderetur,, non fatis
cythara , nifi qui fcite moduletur,, omnia non pariter rerum funt omnibus apta.
Egregie, ut cntera , Arift.: tantum , inquit , ad uniimquemque felicitas pervenit ,
quantum cuique virtutis ac. prudentife. Prifeis mortalibus fern damno fuere, utpote
identidem ab eis 'lls;
ce pofteriores eniam in fuum commodum vertcre cnperunt ,
carnibus vefci, pellibus veftiri, felle imideri. Nam quemadmodum unis et ejufdem
herby epic florern fequitur,, capra fruticem , fus radicem , bos folium , a yes fernen ; ita
quifque pro ingenii modo utilia ant futilia e re quapiam colligit. Aqua maris
inutilis eft potui , fed alit pifces , ac fervit navigantibus. Ars utentis rerum ufum
diftinguit , et fapiens, ut ait Comicus, fingit fortunam fibi. Longo aliter Penolopen
Ulysfes , aliter Eurimachus fpectabat ; aliter folem Pythagoras, aliter Anaxagoras ; ille
ut Deem, hie ut lapidem profpectabat : virtutem denique ipfam non eodem modo
Socrates atque Epicurus. Socrates quidem tanquam beatitudinis, Epicurus tanquam
voluptatis amator fequebatur. Quid tandem? Peregrinemur ut apes, non ut aranem,
et, quod in quaque cc commodi eft, id excerpamus.
TIIEODOBETUS : Neque entis cndium caufa eft, fed is, qui enfe male ufus eft,
acque dieitin et paupertas , alinque vita profperitates et adverfitates reprehends et
accufari mcreatur, Ed qui unoquoque eorem prceter leges utuntur.

BONIS BONA, MALTS MALA.
Ab ipfo conditore nihil malum ant turpe, ait Hermes: turpia enim funt affectionis
inhwrentes generatiohi , flcut Trugo ern, fordes corpori; atqui nec mruginem fecit
faber, nec fordes auctor produxit, nec malitiam Deus. Scripturam Sacram , ad
ftalnliendas onanium fere mtatum hmrefes , detorquere omnes videmus; atqui id non
Scripture: vitio , fed naturali hominum five ambitione, five pravitate fieri, ratio &met.
Vultures ad male olentia corpora, prxteritis amcenis ac odoriferis, feruntur; mufcae
fans corpora przetervolant, ad ulcera properant. Ita ifti, claris ac perfpicuis Seri] turm
loess omisfis , obfcuris ac dubiis adbmrefcunt, ant non rare perverfani terpretatione
dubios facere conautur. Imo verb quemadmodum eadern purpura homines delectat,
ac ad gaudium rovocat, tauros offendit , ac irritat ad pugnam: fic ex eodem loco,
Mc doctrine falutaris , ide fchifmatis ac fecta occafionem (ape arripuit. L inde hoc?
verbo dicam: Deus bonus, Scriptura faneta , homo perverfus.
Pror. 8. Jufti funt omnes fermones mei, non eft in its pravum quid, neque
perverfum ; recti funt intelligentibus et nqui invenientibus fcientiam.
1 Corinth. 1. 18. A ceux qui perisfent , la parole de la croix leur eft folie , ains
a nous qui obtenons faint, elk eft a vertu de Dieu.

OVIDIts 1. ilmand.
Arte citac remoque rates veloque reguntur,
Arte levee currus , arte regendus amor.
VERGET. lib. 3. iii Pref.
Qui fecundos optat eventus, dimicet arte, non cafe.
APUL. ex .zifran.
AmaLit fapiens, cupient cfeteri.
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TANGOR, NON FRANGOR AB UNDIS.

ALLE AENSPREKERS, GEEN HERTE-BREKERS.

ELCK SUN GOETJEN.

Ghy rift geduerigh uyt, ghy zijt in alle feeften,
Ghy komt, 6 Rofemont, by alle blijde geeften ,
En, defen onverlet, foo blijfje datje waert,
En houdt den eerften ftant van uwen koelen aert.
Nu is'et immers waer (het fchenen eertijts droomen) ,
Dat midden in de zee zijn even foete ftroomen,
En blijven onvermengt. Siet , wat een vreemt verftant!
Ghy blijft als killigh ijs to midden in den brant.

Men vont in ouden tijt, en even noch, rivieren,
Die midden in de zee en door de baren fwieren;
Doch fchoon haer foete ftroom tot in het foute fchiet,
Sy vloeyen nevens een, doch ef ter mengen niet.
Siet, dus hout nu het yolk (men moet'et houwen noemen,
Want ieder houdt
goet); wie kan van liefde roemen,
Daer iemant, fchoon by trout, fijn goet bewaert alleen!
Fy van byfonder goet, als 't lichaem is gemeen.

1 CORINTH. VII. 31.
DE WERELT GEBRITYCKENDE , ALS MET GEBRUYCKENDE.

Siet hier een verfche beeck, die met de foute baren
Kan fpelen in het diep, oock fonder eens to paren;
Siet! hoe het water raeft, fy blijft al even foet,
Sy houdt haer eerften aert to midden in den vloet.
Het is een groote deught met alle man to leven,
En aen het los gewoel fijn herte niet to geven;
0, die de werelt fchiep, en fchiep oock even my,
Geeft dat in defe ziel de werelt Viet en zy!
I
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De onderfoeckers der nature hebbeu voor een groote vreemdigheyt aengemerckt fekere riviere, midden door de zee vlietende , fonder nochtans haer
vifch en water mette zee gemeen te maecken. 't Is (mijns oordeels) immers
foo felfaem , datmen hedendaeghs , in 't maken van houwelycken, gemeynfchap
van lichamen volkomelyck en fonder tegenfpreken toelaet , gemeynfchap van
goederen daerentegen gantfch verwerpt. Is 't niet groote dwaesheyt een
teere maget, u eygen vleefch en bloet , in den fchoot van defen of genen
onbefuyfden jongelick flechtelyek heen te leggen , om na fljn wel-gevallen
met de felve om to mogen fpringen; een hant vol gelts daerentegen, of foo
wat eerde kluyten in dier voegen vaft te maken, dat hy daer en niet aen
en kan? Is 't niet dulligheyt fijn dochter te betrouwen aen iemant , die
men het houwelycxs-goet niet betrouwen en derf ? Sekerlyck de weerdigheyt
des Houwelycken Staets , wert door defe vreemdigheden veel te kort gedaen :
want voorwaer,, als'et wel foude gaen, foo behooren de gehoude niet alleenlyck in lichamen , maer oock in goederen, ja in gemoederen en gedachten
gemeen , en in alle hare deeleu immers foo Peer vermengt te wefen , gelyck
wijn en water, als het onder den anderen gegoten is.
Waer twee geworden zijn tot een ,
Maeckt daer gemoet en goet gemeen.

Een uytheemfche plante ofte zaedt , hier te lande gebracht zijnde, verlieft
Peer haeft haren eygen aert , en voeght fish user het landt daer in fy geplant
oft gefaeyt wert: vreemde gedierten aerden terftondt naer bet gewefte daerfe
gehouden warden, vergetende het landt daer uyt fy gekomeu zijn. Jet fulcx
gebeurt den menfche fchier alle dage, hy oeffent fish in eenigheyt in Godes
woord, maeckt daer uyt regels tot een ftichtelyck leven , en brengt fijn
genegentheden als onder den toom; maer fo haeft hy uyt fljne innige gedachten komt, en begint, beneffens andere menfchen, in de werelt te woelen ,
terftont kleven hem de omfwervende gebreecken van andere aen 't lijf, en
wort door de felve (gelijck door een fuel loopende riviere) wechgeruckt.
Die in de ftroom van welluft fwemt ,
Al is fijn geeft al wat getemt ,
Of fchoon hy op fijn zaken let,
Wert van eens anders vuyl befmet.
Laet ons hier tegens ernftelyck ftrijden, en navolgen de riviere Alpheus
(die midden door de Sicilifche zee , fonder flab met de felve te vermengen ,
haren loop neemt); laet ons midden in de ydelheden van de wereldt , trachten
met de felve niet gemeens to hebben , en zijn gelijck verfche visfchen in
foute wateren. De ftralen van de Sonue fchijnen wel op der aerden, maer
blijven gelijckewel behecht aen het lichaern, van 't weleke fy nederdalen.
't Ware te wenfchen dat wy met de menfchelycke dingen befigh zijnde, ons
niet dieper inlieten, ofte wy en bleven wel vaft gehecht aen onfen oorfpronck ,
weleke is God. Die ons daer toe fljn genade verleene !

TANGOR, NON FRANGOR AB UNDIS.
Phylli , Dionteis cireumdaris undique turmis ,
Et Venus in venas non venit ulla tuas :
Mille proci calidis implent tibi queftibus auras,
Tu tamen in mediis ignibus , igne cares.
Sic manet et fluvio, licet sequora vafta pererret,
Qui fuit ante color, qui fuit ante fapor.
Vis fluvii mirandi, mew vis mira
In circumfufo tutus uterque marl eft.

CORPORA COMMUNIA, SED NON PECUNIA.
Per latices, Neptune, twos diffunditur amnia,
Cui remanet totus, qui fuit ante, color:
Mixta nec unda marl, mare nec mifcetur in undis
Fluminis , et proprius pifcis utrique manet.
Hens, ubi fancta fides? ubi dulcia fcedera lecti?
Utraque fepofitas arca refervat opes
Corpora font nobis communia , lege jugali,
Cum milli te dederis , cur tua, Phylli, negas?

PARLER DE BOUCHE, AU CEUR NE TOUCHE.
Le fleuve, que tu vois, en haute mer fe pousfe;
Et non obstant cela, fon eau demeure donee.
Pourquoy t'eftonnes tu? ma dame pent autant:
Marchant parmy le feu, eft froide nonobstant.

CHACUN SON CAS APART.
Le fleuve, que tu vois, bien par la mer fe roule,
Mais fon eau ny poisfon hors de fon fein ne coule.
Lors, quant lee mariez ont mis leurs biens apart,
Oh es-tu, foible amour, oa eft ton feu et dard?
MEDIIS IMMIXTUS IN UNDIS.

Esfe ferunt, medium qui per mare volvitur, amnem;
Is tamen mquorei nil trahit inde falis.
Nos mundi pelagus, nos vastum currimus requor,
Nos tenet in falfo Doris amara finu;

Omne latus fait unda, furit celer mftus arenis,
Ah! quid agat tantas rivulus inter aquas?
Alme Deus, liceat nulls falfugine finals
Reddere corpus humo, reddere corda tibi !

BIEN TE BAIGNE, MATS SANS MESLANGE.
La mer en ce tableau, lecteur, prens pour le monde,
Avec le fleuve doux de ton efprit Chreftien;
Et gard toy que fon fel jamais ne fe confonde
Dien donne, que chacun bien donne garde au flen!
CORPORA COMMUNIA, SED NON PECUNIA.
Quid hoe rei eft ! Fluvium per medium marls labi in finum , et velut in amplexus
cani Mitts patris ruere, et fuam nihilomi us undam, co orem , pifces fibi fervare!
Monftrum hoc aliquis in marl, allied nos in terra miremur. Patron noftrorum mvo,
cum adhuc exftarent veteris veftigia recti, una fere erat et fimplex matrimonii
ineundi ratio, ut fimul cum ipfis nuptiis omnium bonorum focietas inter conjuges
contracta videretur. Nunc verb mutata tempora; mutati adeo una hominum mores,
ut conjugii facrum in commercium abii fe, et res mancipii facta videatur ; quotque
hodie matrimonia , totidem fordidw fere pactiones, de bonis in communionem non
conferendis, interveniant. Quid dicam? ftulte parentes filiam in matrimonium collocant
ei , cui dotem diffidunt. Stulte mulier marito ejufmodi fe dat, cui fua negat. Ut
humida mifcentur omnibus partibus, fic inter conjuges nihi feparatum, nihil fingulare;
non corpus, non bona, nee cogitationes quidem , velim.
HORAT. Sat. 1. lib. 1.
Miraris, cum tu argento poft omnia pones,
Si tibi non prmfto, quern non merearis amorem?
PLUTAR. in Princept. Illatrim. ex verf.
Platon efcrit que la cite eft hienheureufe oil on n'entend pas ces mots : cela eft
mien, cela n'eft; mais ces paroles-la doivent bien encore plus eftre bannies hors
du mariage.

MEDIIS IMMIXTUS IN UNDIS.
Semina ac plantw , aliunde petitre, ex qualitate tense, rui inferunter, brevi fructus
producent: animalia , in aliam regionem tranflata , ad genium loci, in quo habentur,
indolem formant. Idem nobis fere accidit: mentem ad verbi divini normam indies
nobifcum formamus, et vitro melioris fpem aniino concipimus, at flmulatque in media
urbe verfari occipimus , ubi nos res hominefque circumftrepunt, fulaitb hint tumultus
ac turbas haurimus, et negotium nobis, non noftra folam negotia, fed a iena etiam,
faciunt. Miferos nos! abripimur, et contagione plerumque infanimus; ecquis enirn
— cui mens circumflua luxu
Intactum poterit vitio fervare rigorem?
Nos tamen adnitamur contra, et, cum bono Deo, Alphmum, mare Siculum fubterlabentem fine mixtione undarum, fedule imitemur ; perque levitates ac vanitates hujus
feculi tranfeuntes, its ne mifceamur. At, veluti pifcis marinus in falfis undis non
falfus, ita nos, ne falfuginem trahamus ex hoc pelago. Solis radii contingunt
quidem terram, fed ibi font, unde mittuntur. Utinam fie animus nobis verfetur
inter humane, ut adhwreat interea origini fun, id eft, Deo!
AMBROS. de

Virg.

Difcite in hoc mundo, fapra mundum esfe; etfi corpus geritis, volitet in vobis
ales interior.
Philip. 2. 15. Afin que vous foyez fans reproche et fimples enfans de Dieu,
irreprehenfibles, au milieu de la generation tortue et perverfe.

Hoc (amen fent de raro oontingentibus , ut bene Hieron. lib. 3. epift. 5.
Quis fornacem Regis Babylonii fine aduftione ingresfus eft? inquit , cujiis adolefrentis Agyptica domina pallium non tenuit ? inter illecebras voluptatum etiam ferreas
mentes libido domat. Diflicile inter epulas fervatur pudicitia.
Et BERNARD. in pod Serm.
Periclitatur caftitas in deliciis , humilitas in divitiis, pietas iu negotiis , veritas in
multiloqrtio , charitas in hoc mundo.
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WAER HIER VERSTANT, DAER WAER GEEN BANT.

DER DWASEN BANT, IS ONVERSTANT.

Moy Brechje fpeelt de beeft, en Fop laet met hem gecken :
'k En kan (foo roept de vent) mijn hert niet van haer trecken,
Sy is vol enckel geeft, vol alle moy getaft,
Dies ben ick aen mijn lief met ftale ketens vaft.
Maer feght eens, lieve Eop, en hebje noyt gevonden ,
Een nar, die met een ftroo was aen een pael gebonden ,
En die noch efter ftont als met een boey aen 't been ?
Ghy zijt (al weetj'et niet) van defe gecken een.

Wat is'er menigh menfch in onfen tijt te vinden,
Die aen een enkel ftroo fich plagh te laten binden.
Wat is'er menigh menfch die, wat een ander doet,
Houdt voor een ftalen bant, die niemant breken moet.
Soo plagh het domme vee , met ongewisfe fchreden ,
Oock op een quaden wegh een ander na te treden.
Ghy, leeft gelijek een menfch, dat is na wijfen met:
Doet na de reden eyfcht, niet foo de werelt gaet.

GAL. V. 13.
GHY ZIJT TOT VRYHEYT GEROEPEN , BROEDERS , STAET DAN
INDE VRYHEYT, ALLEENLYCK DAT GHY DE VRYHEYT NIET
EN GEBRUYCKT TOT EEN OORSAK E DEN VLEESCHE.

Hoe ftaet de geck en kijkt al waer by vaft gebonden!
En daer is maer een draet hem om het been gewonden;
Een ftroo, een eenig ftroo is hem een ftalen bant!
Siet, waer de menfche valt door enkel onverftant.
Wat zijn, 8 wreede ziel , wat zijn doch al de touwen
Die ons den Chriften aert hier vaft geknevelt houwen?
't Is fucht tot ydel eer, of fegt tot vuyl gewin,
Al niet als enckel ftroo, ja webben van de fpin.
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Een ingebeelde grootachtinge vande gewoonte des volcx, is als een fpringader van alderley misgrepen. Vele van ons leven alleen naer exempelen
van anderen , niet onderfoeckende wat recht, maer wat gebruyckelyck is.
Wie doch berifpt zijnde over onmatigheyt van fpijfe in maeltyden, en gaet
niet terftont fijn toevlucht nemen tot de oude, doch ondeugende, uytvlucht:
't is foo de maniere! Is 't niet wat frays? met ons te willen verontfehnldigen
van koftelyekheyt, befchuldigen wy ons inder daet van dwaesheyt. Niemant
bedriege fich felven : noch de outheyt van de mifbruycken, noch de menigte
van die hun mifgrypen, kan nimmermeer dat film is recht maken. Quade
gewoonten zijn oude dwalingen. Men moet naer wetten, niet naer exempelen
wijfen. Men behoort na reden, niet na gewoonte to leven. Slechtelick
fijn neus te volgen, en de gene die voorgaen na te loopen, is beeften-, geen
menfchen-werck. Niemant gaet'er wel, die fijn voeten geduerighlyk wil
volgen naer eens anders voetftappen.

Als ick fomwijlen, met innige gedachten de menfchelycke dingen in my
felven overwege , foo en kan ick niet laten droevig, ja gram to werden, over
de floffigheyt, ja dwaesheyt, onfer genegentheden. Wy fien voor de hant
dat wy inde wereltfche faken gantfeh verwerret zijn, des krijgen wy fomtijts
goeden wile, om ons daer van te ontwerren: maer, och armen! wy nabbakken telcken in ous goet voornemen. Wel aen dan, laet ons tegenwoordelyck eens de fake wat naerder ondertaften. Genomen dan, dat de gantfche
werelt haren fchoot als open dede, om ons, met al datfe weet by te brengen,
op het vriendelyckfte te troetelen, wat font doch al te beduyden hebben?
Sy kan ons eerftaten geven, fuldy feggen. Maer wat zijn die anders als
een fchaduwe ? Sy kan ons tot een heerlijcken naem verheffen. Maer wat
is die anders als een fuyfende windeken? Sy kan ons met welluft vrolijek
maken. Maer wat is dat anders, als een bedriegelycke ketelinge? Dit alles
maeekt ons veeltijts flimmer, felden beter. Ten geeft ons noch langer leven,
noch fterker lichaem, noeh gerufter gemoet, maer wel het tegendeel. Of
dan fchoon de werelt ons al quame of nemen, watfe kan en mach, foo fal,
in alien gevalle, voor one groote vertrooftinge ontftaen , eerftelijck uyt de
kortheyt van de jegenwoordige ellende , en ten tweeden , nit de lanekduyrigheyt van de toekomende geluckfaligheyt.

FAC SAPIAS, ET LIBER ERIS.
thine rogas, negat ufque tibi crudelis amica:
Ecquid adhuc duro mens in amore gemit?
Me remorantur, ais, formofe vincla puellse ,
Vincla vel herculed non foliienda mann:
Vincla gene
, vincla come, mihi vincla papillae:
Hei mihi ! quot vinelis corde ligatur amens.
Stulte puer, ftulti vel ftramine crura tenentur,
Et, moriar, vinclum to nifi tale geras.

0, DEMENS! ITA SERVUS HOMO EST?
Malta quidem totam patrantur inepta per urbem,
Cumque petis caufam : mos jubet ifta, ferunt.
Anne igitur ftolidi nos ftringat opinio vulgi?
Regula num vitse factio plebis emit?
Stamine fic fragili, vel ftramine more viuctus
Vah I fibi compedibus crura fonare putat.
Serviles vilefque fumus: pro vincimur, imO
Vincimur miferi, caufaque nulla fubeft.

QUI VEUT, IL PEUT.
Ne viftes vous jamais nn fol lie de paille,
N'avoir l'entendement ny force qu'il s'en aille ?
Je vais le vous monftrer: voila ce fot languir
En malheureux amour, et ne s'en pent partir.

CE QUE ME LIE, C'EST MA FOLIE.
Force actes , que faifons , font pleines de beftife;
Demandez en raifon: on vous lee autorife
Par la coftume; helas ! un fantaftique lien:
Le fol fe tient lie, et que le tient , n'eft rice.

STULTITIA LIGAMUR, NON COMPEDIBUS.
Spiritus excelfo fe tollit in aftra volatu;
Vile lucrum, popnlaris honos, fugitive voluptas,
At taro: compedibus deprimor, inquit, humi.
Heeccine fint pedibus pondera jufta tuis?
Tu, quid vincla votes, age, nunc videamus inepte ;
Pro viles animas! devotaque crura catenis!
Moria vel ftramen, compedis inftar, habet.
Vincimur, nervus nee tamen ullus adeft.
Ecelef. 10. 2. 1E SAGE A LE CIEUR A SA DROITE: MAIS LE FOL A LE CCEUR A SA GAUCHE.
L'efprit fouhaite au ciel fon noble teem eftendre ,
Caufant captivite, efclave fe faifant;
Mais ceft amas de chair au monde fe va rendre,
Un fot eft garotte de paille feulement.
0 DEMENS! ITA SERVUS HOMO EST.
Senfus morbi, et origo ejus detecta initiam fanitatis eft. Magna vitiorum fcaturigo
eft, confuetudinis, plerumque non bone, impresfa nobis auctoritas. Vivimus plerique
ad exempla, et, non quid rectum, fed quid ufitatum fit, inquirimus. Quis noftrum ,
lautitiarum ant fuperflui fumptus fi culpetur, non ftatiin recurret ad antiquam illam,
et non probam excufationem: non ego fumptuofus fum, fed mores ut hodie funt,
tantas impenfas exigunt ? Ne nos lepidi fumus! Sumptuofitatem excufando, dementiam culpamus. Nihil peccati antiquitas, nihil errantium multitudo nos moveat.
Mala confuetudo, vetuftas erroris eft, dixit Theologus. Non exemplis, fed legibus
judicandum pronuntiant Jurifeonfulti; non confuetudine, fed ratione vivendum clamant
Ethici. Concludo, antecedentium gregem fequi, pecudum esfe non hominum. Nec
enim hens currere poteft, cui cure eft alienis veftigiis pedal' infigere.
SEN. .40. 51.

Non ego ambitiofus fum, fed nemo aliter Rome poteft vivere. Non ego fumptuofus, fed lobs ipfa magnas impe fas exigit. Non eft meum vitium quod iracundus
quod nondum conftitui rectum genus vite, adolefeentia hec facit. Quid
nos decipimus?
Idem Epift. 58, in fin.
Inter caufas malorum noftrorum eft, quod vivimus ad exempla, nec ratione cornponinmr, fed confuetudine abducimur. Quod pauci faeiunt , nolumus imitari: quum
plures facere cceperunt , qua' honeftius fit, quia frequentius, fequimur, et recti spud
nos locum tenet error; etc.

STULTITIA LIGAMUR, NON COMPEDIBUS.
Quoties rerum humanarum interior aliqua eogitatio animum mihi Cubit, non posfum
non ferio deplorare, into et indignari, affectuum noftrorum, non infcitiam modO, fed
infaniam. Irretitos nos mundi, nefcio quibus illecebris fat fcimus, et futile jugum
excutiendi ardor nos aliquis interdum invadit : fed irrito plerumque conatu. Quin
age, et ferio rem tangamus. Quid fi tota hsec machine plena menu, quidquid in
fefe deliciarum complectitur, in nos parata fit effundere, qualia tandem aut quanta
nobis conferre posfit , enumeremus. Honores debit, inquies; fumi funt. Divitias;
umbrse. Nomen ac famam , aura ac ftrepitus. Voluptatem denique; fallax prurigo
eft, prime blandiens, poftea dolens. Et quidem ifta omnia deteriores non raro nos
reddideruut, meliores fere nunquam. Nec enim aut firmiora latera, aut vita longior,
ant mens beatior hine alicui future eft. Ex adverfo, quid fi, effufis habenis, in nog
feviat orbis terrarum, adeb ut
Buina cceli fidera mifceat,
Ingens tamed folatium in prefentium brevitate , in futurorum perfeverantia.
PAUL. Rom. 7. 22.
Delector lege Dei fecundum interiorem hominem, video autem aliam legem in
membris meis, repugnantem legi mentis mess: et capientem me fub lege peccati.
AUGUST. lib. Confesf.
0 Amator mundi I cujus Dei gratia militaris ? bic quid, nifi fragile, nifi plenum
pericnlis, et per quot pericula pervenitur ad majus periculum? pereant lute omnia,
et dimittamus hec vane et inania': conferamus nos ad folam inquifitionem eorem qua.
them non habeant.

TIBULL. Servitium mihi trifte datum ter.eorque eatenis,

Et nunquam mifero vincla remittit amor.
OVIDIUS 3 Melam.
Sed tamen heret amor crefcitque dolore repulfe,
Et tenuant vigiles corpus miferabile curse
Adducitque cutem macies.
OVIDIUS: Di faciant , posfis Domine tranfire relicts

Limina , propofito fufficiantque pedes,
Et poteris, modO velle tene.
DAN. HEINS. Scilicet anguftum nimium concludimur orbs:

Judicio peccat qui fepienter amat.
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QUI CAPTAT, CAPITUR.

DIE CREEP , IS IN DE NEEP.

KONST VAN BESWAREN, GAET VOOR 'T VERGAREN.

De meeu vlieght over al, om haren koft te rapen ,
En vint ontrent de ftrant een oefter liggen gapen ,
Dies picktfe naer het aes ; maer, eer de vogel at ,
Soo fluyt de mosfel toe : daer is de meeu gevat.
Siet daer een eygen beelt voor defe losfe gaften ,
Die fonder na-gepeys in alle fchotels taften ;
Sy zijn te byfter graegh , maer, fiet ! ten lijt niet lang,
De grijper is gevat, de jager wort de yang.

De meeu is in de klem, de meeu die is gegrepen ,
De vogel is bekayt , de vogel is benepen
Maer wat baet dit de fchelp? ey, fiet, een vreemt geval ,
De vanger is bedut hoe hy het redden fal ;
De yang is hem een pack, de yang die is hem tegen ,
De y ang is hem verdriet , hy is'er mee verlegen.
Wat is'er menigh menfch dien gelt noch goet en paft ,
Want daer beleyt ontbreeckt , daer is de rijckdom laft.

PSAL. CXX

3.

SITNE VRIENDEN GEEFT nY IIET AL SLAPENDE.

meeu, die foeckt haer aes en geeft haer op de fanden ,
Sy flickert over zee, fy wandelt aen de ftranden ;
De mosfel roert haer Met , maer leyt alleen en gaept ;
Het fchijnt of datfe ruft , of datfe leyt en flaept.
En , defen onverlet, foo wort de meeu gevangen
Van iet , dat niet en doet als aen de klippen hangen.
Ey waerom dus gewoelt om ftaten, rijckdom, eer?
Ons doer en gelt'er niet, 't is al uw' fegen , Heer!
De
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De hooggetackte hoornen zijn voor de herten veel eer befwaerlijek als
behulpfaem, uyt oorfake dat de felve geen handelinge en hebben orn die wel
te konnen gebruycken. Ten heeft niet veel om 't lijf treffelijek gegoet te
zijn, indien men geen bequaemheyt en heeft om fijn middelen wel to befteden
en te beftieren. De Fransman, feyt Guicciardijn, is veel handiger en gauwer
om iet te winnen, als voorfichtigh om 't gewonnen te bewares. 't Gaet byna
Too met alle menfchen, hooge en leege. Men vint, die met een fekere behendigheyt; den eenen treffelijcke heerlijckheden, den anderen fchoone goederen ; by den anderen geraept hebben, aen de welcke nochtans , by gebreck
van goet beleyt, alles naderhaut door de vingeren is gedropen. Uytmuntende
verftanden, feyt Livius, fal veel eer de wetenfchap ontbreken om hare
burgerye wel te beftieren, als om haer vyanden haeftelijck t' overwinnen.
De reden bier van wert aerdighlyck verklaert by Zonaras: to befchermen,
feyt by, het gene dat gewonnen is, valt befwaerlijeker als het winnen felfs,
overmits dickwils, tot het verkrijgeu van eenig ding, meer helpt de laffe
onachtfaemheyt van den genen die het fijne flechtelyck hem laet ontfutfelen,
als uw eygen kloeckheyt: maer 't gene dat eons gewonnen is, en kan fonder
eygen goet beleyt niet bewaert of recht gebruyckt werden. Hy dede dan
wijsfelyck die fijn dochter liever te befteden hadde aen eon man die goet
ontbrak , als aen goet dat een man van doen hadde.

De zee-luyden hebben menigmael voor wat vreemts aengemerckt, dat in
de toppen en buycken van trage en lompe visfchen dickwils de fnelfte en
rapfte overvliegers van der zee gevonden werden. Iet fulcx gebeurt oock
niet felden op den aerdtbodem , en felfs onder de menfehen. En de reden
daer van is 't gene Salomon feyt, Ecclef. 9. 11: Dat ten loope niet en
helpt fnelle zijn; ten ftrijde niet en helpt fterk to zijn: ten rijckdom niet en
helpt kloeck to zijn, enz. Die en diergelijeke fegeningen dalen alle van den
hemel. Na den raedt Godes (feyt'er een) wert de overwinninge uytgemeteu ,
eu den fegen volght juyft niet die ftout en vermeten zijn, maer alleenlijek
de gene die het God behaeght dien toe te fchikken. Ten is de Heere niet
fwaer (feyde Jonathan 1 Sam. 18. 6.) door vele ofte weynigs to helpen
en veeltijts , felfs in den rneeften noot, behaget Gode de fijne, door kleyne
en geringe middelen, uyt het gevaer to trecken: onder andere redenen
fonderlinge , op dat den meufche geen ftoffe en foude hebben fish felven in
fijne verlosfinge iet wat toe te schrijven: maer alles regel recht uyt Godes
milde hart foude bekennen ontvaugen to hebben , en dies te meer verweckt
foude werden met ware danckbaerheyt fob voor God te veruederen. Doze
reden wert felfs van Gode uytgedruckt , Recht. 7. 2: Ifrael mochte fich
beroemen tegens my, en feggen : Mijne hant been my verloft.

QUI CAPTAT, CAPITUR.
Lteda vagis juvenes vocat in certamen ocellis,
1 idit, et infidias , Nerva paremus, ait.
Dat faciles aditus, dat bafia , fertque vicisfim,
Qualia vel pasfer, vel dare concha folet :
Omnia cum fervent, dextram petit illa, fidemque ,
Igne furens juvenis, quod petis, inquit, habe.
Oftrea non aliter roftro penetravit acuto ,
Et qua? captabat , eapta remanfit avis.

FORTUNAM CITIUS REPERIAS, QUAM RETINEAS.
Tegminibus patulis jace‘fugens Iiftore concha,
Dum petit hanc, roftrum presfa tenetur avis;
Capta quidem premitur volucris , fed capta repugnat ,
Et falit , et pennis oftrea dura quatit •
Concha, din luctata , nequit retinere volucrem ,
Dumque fugit , clamat : prteda molefta, vale.
Parta per incertos numerofa petunia cafus,
Aut peril, ant onus eft, ars nifi fervet opes.
UN FOL OU BESTE
FAICT BIEN CONQUESTE,

MATS BON MESNAGE
C'EST FAICT DU SAGE.
Bien que l'oifeau foit pris , ce non obftant le hniftre
N'en a que du travail, et n'en a nul honneur:
Bien, par un cas fortuit , acquis par nu belistre ,
Ne faict jamais du bien a fon lourd acquereur.

CHASSE PENIBLE, OU LE VENEUR EST PRIS.
Voyant ces dons appas je me faifois aceroire,
D'aller, non au combat, mais bien it la victoire:
Mais en prenant, helas! fans y penfer, je fuis,
Par mon butin , quo je penfois avoir, furpris.

NON LABORE , SED MUNIFICENTIA DOMINI.
Saxa folent volucres circumvolitare marinm,
Halle, dum tefta patet , rigido petit improba roftro,
Prmdaque dum petitur, non datur ulla quies
Dumque petit, roftro capto remanfit avis.
Concha km non mota, fui non anxia virtus,
Quos manus alma Dei beat, hos beat abfque labore,
Nunc bibit, tequoreum nune fpuit ore falem :
Sponte replet placidos prteda petita finus.
Ecclesliaflig. 11. 14. LES BIENS ET LES MAUX , LA VIE ET LA MORT, LA PAUVRETE ET RICHESSES SONT DU SEIGNEUR.
L'huiftre eft tout en repos , fans fe changer de place:
Qui rien ne faict, it prend : l'oifeau travaille en vain,
L'oifeau de mer par tout fans s'arrefter tracasfe ,
Ce qui nous eurkhit , eft, Dieu! to riche main.

FORTUNAM CITIUS REPERIAS , QUAM RETINEAS.
Ingentia et ramofa cornua eervis magis oneri, quern adjumento esfe, cum its uti
nefciant, facile perfpicimus. Parktm eft, opibus affluere, fi defit ars utendi. Francefi , inquit Guicciardin , fono piu pronti ad aequiftare , the prudenti a confervare.
Id omnibus in univerfum hominibus fere accidit. Multi funt quibus ant regna, ant
opes, fummo labore adquifitm, poftea defectu prov idi regiminis e manibus elabuntur.
Magma opes non tam multa capiendo , quam hand multa perdendo qumruntur, ait
Dio. Excellentibus ingeniis , inquit Livius, citius defuerit ars qua civem regant,
quam qua, hoftem fuperent. Rationem acute tangit Zonaras: tueri quaefita, inquit,
difficilius eft quam adquirere, quoniam in adquirendo ignavia posfidentis fmpe plus
confert, quam propria virtus. Tueri autem qutefita fine propria virtute nemo poteft.
Bene igitur ilk, qui malle fe dixit virum petunia, quam pecuniam viro indigentem
file in maritum dare.
OVID.

NON LABORE, SED DOMINI MUNIFICENTIA.
Rhombum, et fquatinum, et rhaiam, et paftinacam , cum tardisfimi fint pifeium ,
fmpe tamen mugilem pifeium veloeisfimum in ventre habere, pifcatores obfervarunt.
Simile in terra, et ipfis quidem hominibus contingere, quis non videt? ejus rei
rationem fi quis inquirat, nec velocium esfe curfum, nee fortium bellum, nec fapientium pacem, nec doctorum divitias , nec artificum gratiam, cum fapiente Hebrwo ,
refpondebo. A Deo fane ifta omnia, a Deo funt. Dei arbitrio expenditur victoria,
ait ille, neque ad infolentisfiknos quofque illa accedit, fed ad eos duntaxat, ad quos
conditor ille rerum et moderator accedere voluerit. Ille quoties fuis auxiliari ftatuit,
externis illis plerumque fe aftringa non vult ; Mkt ea averfatur potius, inftrumeatifque
debilioribus magis, quam robustis , juvare mavult. I oquuntur id exempla Gidionis,
Jonathre, et aliorum. Cujus rei illa hand dubie eft ratio, ut bona, qum infperata
nobis eveniunt, recta e maim Dei in nos delata intelligamus , eique tanto impentius
grati animi victimam offeramus. Earn rationem expresfit ipfe Deus Jud. 7. 2.

Non minor eft virtus, quam qumrere, parta tueri:
Cafus heft illis, hie erit artis opus.

SALOMON PROVERB.

1. epiji`.2.
Immodicce divitite funt veluti ingentia et enormia gubernacula : fat:Bins mergunt,
quam regunt : cum habeant irritant copiam, et noxiam nimietatem.
SEN. lib.

Benedietio Domini divites facit, mice fociabitur its afflietio.

Ecclef. 9. 11. ray veu fous le foleil que la courfe n'eft point aux legers , ni aux
forts la bataille , Ili aux (ages le pain, ni aux prudens les riehesfes , ni la grace
aux fcavans.

PLAUr. Trin.

Da mihi hoc, het mel meum, fri me amas , fedes.
Ibi illc eueullus; ocelle mi, fiat, et iftud : et fi
Amplius vis dan, dabitur ; tibi ilk pendentem ferit.
Fit ipfe , dum illis comis eft, inops amator.
—

TERENT. Eunucle.

Id vero eft quod mihi puto palmarium,
Me repperisfe, quo modo adolefcentulus
Meretricum ingenia et mores posfet nofeere
Mature; ut cum eogniirit , perpetuo oderit

Nolte omnia bier, etc.
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DAT NEC HABET.

SY GEEFT, DATSE NIET EN HEEFT.

GEMEENLIJCK EEN VERWAENDE GECK
STRAFT IN EEN ANDER SIJN GEBRECK.

Ghy flijpt ons, Rofemont; wy zijn des liefdes pijlen,
Ghy fijt de wet-fteen felfs, uw' oogjens fijn de vijlen ;
Ghy, die ons gaende maeckt, behout uw' eerften ftaet,
De koude maeckt het vier, en 't ijs verweckt den brant.
U lieffelijck geficht doet ons de finnen quelen ,
U neergeflagen oogh kan ons het herte ftelen,
Siet, wat mijn lief vermag! Sy maeckt, fy doet, fy geeft,
En datfe niet en is, en datfe niet en heeft.

Al is de wetfteen plomp, al weet hy niet te fnijden,
Hy wil nosh evenwel geen plompe mesfen lijden,
Noch laet hy evenwel, ter fnede niet geftelt,
Noch laet hy evenwel geen yfer ongequelt.
Hoe weet het fchamper volck een yder 't fijn te geven ,
En 't is doch fteke-blint ontrent fijn eygen leven :
Maer, Fop , wat is u nut te maken ieders ftaet,
Nadien dat onderwijl uw huys verloren gaet.

ROM. II. 2].
GAY DIE MN ANDER LEERT, LEERT GHY U SELVEN NIET?

Befiet een plompe fteen, gehouwen uyt de bergen,
Die komt het fijne ftael , die koint het yfer tergen,
Die wil dat oock het roeft fal blincken als een glas,
En efter blijftfe felfs, gelijckfe voortijts was.
Daer zijnder in het lant, die al de werelt leeren ,
En brengen nimmer falf ontrent haer eygen feeren:
Ey, vrienden, niet alfoo: het is de befte voet,
Als fich de meefter felfs een eygen lesfe doet.
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Men fchrijft van Augufto, hoewel by fijne geyle luften vry wat veel toegaf, dat hy evenwel die vuyligheden in anderen met alle ftrengheyt plagh te
ftraffen. 't Is bynae een gemeen gebreck in alle menfehen , dat fchier yder
een alderley feylen in Itch felven vleyt en lievekooft, in andere daertegens
heftelijcken beftraft. 't Is als een aengeboren fchurfte van onfe verftanden,
dat een yder Bever heeft fcherpelijck een ander to berifpen, als felfs wel te
leven. Men fal evenwel bevinden dat menfcheu , die haer werck waken van
ander luyden gebreken foo plichtelinge ten toon te ftellen , en als te fehavotteeren , fulcx noyt en beftaen , noch om andere te onderwijfeu, noch om
fells onderwefen te werden : Maer gelijck als fterken donder met weynigh
blixem voor een teycken van windig weder wert gehouden; foo is oock het
uytfehetterende geluyt van een fchampere tonge (foo daer geen ftichtelijck
leven by en zy) meer een teycken van een winderige eergierigheyt , als van
eenige oprechte vromigheyt. Wegh dan met fulcke fcherpgeneufde kaekelaers!
Geen woort foo Peer de feylen breeekt;
Ms doet het leven van die fpreeckt.
Pus, die een ander ftichten wil ,
Dient hem foo tang te houden ftil,
Tot dat fijn leven ; metter daet,
In 't goed een ander voor en gaet.

Sells eenige van de gene, die de arcke hebben helpen timmeren, zijn door
de fontvloet vergaen. Een kook die de fpijfe hereyt heeft, eet menighmael
alderminft, als vol zijnde van den reuck. 't Kan gebeuren , dat de gene,
die ons de geeftelijcke fpijfe voorftelleu, fells daer van geen genut en hebben.
Middelertijt en is'et niet min te verdragen, als iemant, die reden eyfcht van
eens anders leven, van fijn eygen felfs gene geven en kan. Wel to fpreken
is een loffelijek dinck , maer wel to doen gaet noch voor: fonderlinge in de
gene, die den fwaren laft van de gemeente te leeren op de fchouderen geladen hebben: want het volck en wert niet foo lichtelijek tot de deught
geleyt met de leere van woorden, als met de leere van wereken. De Ouden
feyden, dat een Prince wel Bede, dat hy fijn onderfaten met doen leerde.
Het felve mach , niet fonder reden , tot een Herder en Leeraer des volcks
gefeyt werden. Want in gevalle in de fulcke de leere niet beantwoordt en
wert vande daet, foo en fondigen de foodanige niet alleenlijck ten opfien van
hun felven, maer gieten de feylen uyt over de gantfche ftadt, en doen meer
fchade door haer exempel, als door de Conde felfs. De woorden diemen
fpreeckt werden genoemt toleken van het gemoet , de daden fijn 't noch
beter: 't is waerfchijnelijcker dat iemant van herten meynt, het gene dat
by doet, als het gene dat by maer feyt. De oude, van iemants geloove
oordeelende, geloofden ten dien aenfien veel beter haer oogen, als haer ooren.
Die web fpreeckt, en met eenen wel doet , is een dubbel man: Indien men
nochtans defe twee dingen foude willen fcheyden, foo is den geven die wel
doet, en voorts ftille fwijght; noch verre de befte te houden.

DAT, NEC HABET.
Cos obtufa manet, gladiis tamen addit acumen,
Quodque dedit form, non dedit ipfa fibi.
Cotis agunt partes in pectora noftra
Quasque dedere aliis , non habuere faces.
Phylli , dionceo mihi cum jecur igne peruras,
Corda geris feythice, frigidiora nive:
Me glacies torret, mihi frigora caufa caloris ,
Ah, calor hie tandem definat, unde vent.

Cos acuit tritas, obtufior ipfa, fecures ,
Et redit a fcabro fplendidus axe chalybs.
Si quis in alterius fua crimina pectore feat,
Hei mihi! quam fzevas exerit ille manus?
Dum vitiis agitur, convitia fpargit in omnes
Zoylus, et crimen quod petit, intus habet.
Claude domi tua vota , foris quid cernis acutum?
Crede
fibimet qui fapit, ille fapit.

LE REBOUCHÈ ESGUISE.
Jurifte, to ne fcais que c'eft de nos affaires,
Voicy les Iola d'Amour a vos loix tout contraires:
Tu dis, que nul ne pent donner ce qu'il n'a pas,
La pierre, que tu vois, et Phillis font cells.

METS TA MAIN EN TON SEIN,
ET NE MESDIRAS A TON PROCHAIN.
La pierre que to vois aigu le fer vent rendre,
Et jamais a trancher ne pent thy mefme apprendre.
Qui chaftier pretendes autres leur defaut,
Ses fautes redresfer premierement lay Taut.

PECCANS PECCATA CORRIGIT.

DOCET ET DOCENDUS.
Cos acuit ferrum, gladiifque reducit acumen,
At tamen hoc, ferro quod dedit, ipfa caret.
Si dum fancta dotes alias, perverfa fequaris,
Ingenium cotis, frivole doctor, babes:

Qum tu cunque mones , ea denique pondus habebunt ,
Conveniant dictis fi tua facta Luis.
Discrepat a monitus cui devia vita feveris ,
Deftruit exemplo, qum monet ipfe fuo,

NE FAITES POINT SELON LEURS CEUVRES, CAR ILS DISENT ET NE FONT PAS.
0 qu'il eft mal leant et de mauvaife grace,
De fes enfeignemens! veus eftre bon doeteur?
Un autre admonefter, et point avoir de trace
Fai tout ce que to dis, en reformant ton cceur.
PECCANS PECCATA CORRIGIT.
De Augufto traditur, cum efiet luxurin ferviens, fuisfe tamen ejufdem vitii
feverisfimum ultorem; idque fere univerfis hominibus mali moris eft, ut acres fiat in
ulcifcendis vitiis quibus ipfi vehementer indulgent. Ea utique eft fatalis ingeniornm
fcabies (ut ilk ait) ut omnes reprehendere ac difputare malint, quam vivere. Nemo
docendi, nemo dikendi ftudio unquam in calumnise hunc malignum campum defendit.
Sed quemadmodum cum seftate, ut Plinius ait, vehementius tonuerit, quam fulferit,
ventos dertuntiat; ita, ubi quis vehementer in aliorum vitia inclamat, ipfe vitro
non fat probm, indicium eft animi magis ambitionis vento tumefeentis, quam folide
pii. Apage mihi cum nafutis iftis. Placet Mud Poetm.
— Non fie inflectere fenfus
Humanos edicta valent, quam vita loquentis.
Quanta amabilius erit , fi in omni vita cum Plauto dicamus:
Eya Lyde! leniter qui fmviunt, fa iunt magis.
Minus mirandum eft, rotas fi quid illorum facit,
Quam fl non facit: feci ego ifthmc in adolefcentia.
ADREL.

vier. _Won ATV?.

Homines in ulcifcendis vitiis, quibus ipfi vehementer indulgent, acres funt.
Qui alterum incufat probi , fe intueri oportet.

PLAUT.

HORAT. SERM. lib. 1. Sat. 1.
Cum tua pervideas oculis male) lippus inunctis ,
Cur in amicorum vitiis tam cernis acutum,
Quam ant aquila aut ferpens Epidanrius?

DOCET IPSE DOCENDUS.
Nonnulli ex iis, qui arcx faciendm adhibiti fuerunt, diluvio tamen periere. Snipe
lixa, qui culime operam dedit, nidore rerletus minimum comedit. Fieri potest, ut
cibi fpiritualis adminiftri nee eo ipfi fruantur. Nihil minus ferendum esfe arbitror,
quam rationem vitae ab altero repofcere cum, qui non posfit fun reddere. Benedicta
quidem non improbo, benefacta autem longe prEefero prcefertim quidem in eo, cui
populum docendi grave pondus incumbit; non' enim homines tam facile verborum
doctrina decuntur, quern operum. Recte facere Principem, qui Gives fuos faciendo
docet, antiqui cenfent, quidni idem de Paftore ac Doctore dicamus? fi id non
faciant, vitia non Inborn concipiunt, fed etiam in civitatem effundnnt, plufque fere
exemplo, quam peccato nocent. Sermo quidem animi interpres eft, fed vocalis
tantum, actio verb realis; bane malim. Magis enim credibile pub ea unumquemque
ex animo vette , qum agit, quam pee loquitur : ideoque faniores de fide cujufque
magis °culls, qualm auribus credunt. Qui bene dicit et facit, omni exceptione major
eft; duo tamen haer ft feparanda funt, recte facientem et ctetera taciturnum, przefecondi= judico.
CURES. in lib. de compunct. cord.
Docere et non facere, non folum lucri nihil, fed et Damni plurimum confect.
Grandis enim contlemnatio componenti quidem fermonem fuum : vitam vero fuam
atque operam negligenti.
AUGUST. fuper illud Beat Immacul.
Judicet ille de alterius errore, qui non habet in fe ipfo quod eondemnet ; judicet
ille, qui non agit eadem , gum in alio putaverit punienda, ne, cum de alio judicat ,
in fe ipfum fententiam ferat.

OVID. 1 .11-etanz., de Amore loquens:
Deque fagittifera prompfit duo tela pharetra,
Diverforum operum; fugat hoc, fagit illud amorem;
Quad facit, auratum eft et cufpide fulget acute.:
Quod fugat, obtufum eft, et habet fub arundine plumbum,
Hoc Done in nymphet Peneide flxit, at illo
Lmfit Apollineas trajecta per osfa medullas.
Protinus alter amat, fugit altera nomen amantis,
Aucta fuge forma eft.
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INVERTE, ET AVERTES.

'T IS MAER EEN NIET, DIE 'T WEL BESIET.

Wilt ghy de fwaerfte ftraf van liefdes vierfchaer weten?
Sy wort in onfe tael een blaeuwe fcheen geheten;
I! Bat's cell bite ban die ieder een ontfiet,
Maer keert het fpoock Bens om, ten is foo leelijck niet.
Dat ghy ,
vryer, noemt 't gewenfchte goet te deryen ,
Is (na dat ick het vat) uw eerfte vryheyt erven:
(,een quaet is fonder goet, voor die het wel beleyt;
Sy neemt u oock de vrees, die u de koop ontfeyt.

LET, WAT U ONTSET.

(Thy fiet het momme-tuygh de kinders henen jagen,
Vermits fy dat alleen maer in der haeft en fagen;
Maer wie bet met gemack en buyten vreefe fiet,
Die lacht met al het volck dat foo bekommert vliet.
Hoe wort een fchielick menfch by wijlen omgedreven!
Yet, ick en weet niet wat, dat doet hem dickmael beven;
Maer 't is recht kinderwerek foo Licht te zijn beducht,
Hoort reden, eerje fchroomt; en weegt, eer datfe vlucht.

1 CORINTH. 15. 54.
DOODT , WARR IS UNV PRICKEL ?

Het kint, ae11 wien een grijn in haeft is voor-gekomen,
Wort van den bleecken anxt ten hoogften ingenomen;
Maer die het felfaem tnyg aen alle kanten fiet,
Vint flechts een lege fchors, en daerom fchrickt by niet.
Wat fchroomje voor de doot, (s) rechte pimpel-meefen?
't Is maer een bite-bau , dat niet en is te vreefen
Voor die haer wefen kent : Hoe leelick datfe fchijnt,
Doorgrout haer rechten aert, en alle quaet verdwijnt..
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Vreesachtigheyt bederft het oordeel: want foo haeft als iemant den fchrick
in 't lijf krijght, een blafe met boonen (foo men feyt), ja de fchadum e van
een roofe, boucle hem de broeck ront fetter!. D'inbeeldinge (feyt Seneca)
ontfet ons gemeenlijcken meer,, als de fake felfs : en gelijck het gefnor van
een ledigen flinger bet gevogelte vervaert maeckt en doet opvliegen: foo
verfchricken wy ons niet alleenlijck van de flagh , maer oock van 't gedreun.
En gelijck de gedaenten der lichamen grooter toonen in miftigh weder, foo
doen oock alle dingen door de vreefe: in voegen dat'er veel, door vreefe
van in gevaer te komen, dadelijck in het uyterfte gevaer zijn vervallen. Men
heeft menfchen gevonden, die t' fchepe in noot wefende , hun felven, uyt vreefe
van verdreucken , buyten boort hebben geworpen , verdrenckende alfoo , om
niet te verdrencken , en ftervende, om niet te fterven. Wat is'er geckoticker, feyt Seneca, als met toekomende fwarigheden fich felven to quellen?

INVERTE , ET AVERTES.
Larva quod eft pueris , id amantibus esfe repulfam ,
Tam peer arcitenens , quam Cytherea jubent :
Frons in utraque quitlem metuenda , fed infpice tergum ,
Aut levis hinc cortex , ant Cava pious erit.
Quid gemif optatze te fpe cecidisfe puellte ?
Priftina libertas hinc tibi falva redit.
Spes fublata metum quoque fuftulit: Arrige mentem ,
Fronte quod horrendum eft, ludicra terga gerit.
QUI LE VOLT D'ARRIERE , NE FAICT QUE RIRE.
Le mafque te faict peur: mais , mon amy,, de grace,
Regarde ausfi le das , non feulement la face;
Tu , qui plains grievement ton malheureux amour,
Y trouveras foulas , fi prens un autrc tour.

Ick fchame my t'elcken als ick bemercke , dat menfchen, door het ingeven
van de nature alleenlijck geleydet zijnde, van het befte deal der wijsheyt
(ick fegge van de bedenckinge des doots) niet alleenlijck veel hebben gehouden , maer felfs dit levee ganfch weynigh hebben geacht. Philips Koninck
van Macedonian, middeu in de weelde van eeu dertel hof, hadde een jongelinck gelaft dagh aen dagb hem in d' oore to komeu byten : Philips , gedenckt
dat ghy een menfche zijt. Die van /Egypten hadden voor een gewoonte , in
het vrolijckfte van hare maeltijdeu , een geraemte van een doodt menfche te
voorfchiju te breugen , met een byreden aen de genoode: doodt zijnde, fuldy
aldus wefen. Hegetias leerde met foodanigen gewichte van de onfterffelijckheyt
der zielen, dat by aen vele , niet alleenlijck de vreefe des doodts geheelijck
wegh nam, maer oock left dede krijgeu tot het fterven. Dufdanige menfchen,
niet wetende van de toekomende geluckfaligheyt, geven my dagelijcx als een
fpoor, om defe bedenckinge my ganfch en al gemeenfaem to maken. Dies
verhope ick oock (door Gods genade) de fake daer toe nu gebracht te hebben,
dat ick de doot onder haer holle oogen , fonder my t' ontftellen, foude deryen amiflen. En wat fou my doch van fulcx wederhouden ? De werelt (of
ick fchoon van hier fcheyde) en fal my niet eens misfen, overmits fy noch
inwoonders genoeg, en beter als ick ben, fal blyven behouden. Ick van
gelijcke en fal de werelt niet eens misfen; want veel dingen die beter zijn
als fy, fullen my gewerden. In de werelt is uytnemende ellendigheyt , buyten
de werelt onuytfprekelijcke geluckfaligheyt.

PESSIMUS INTERPRES RERUM, METUS.
Horrendo pavidas hinc territat ore puellas,
Inde cavo rifum cortice larva movet.
Deterior vero rerum fuccurrit imago,
Et falsh miferos anxietate premit
Auget homo proprios animo plerumque dolores ,
Inque fuam wens eft ingeniofa necem.
Eia age, terribilern rebus, mifer, abripe larvani ,
Ludicrus error erit, quod modo terror erat.
DE VAINE CRAINTE, INJUSTE PLAINTE.
Le mafque, regarde au front du faux vifage ,
Aux idiots enfans abbat tout le courage ;
Mais qui voit l'autre bout, y trouve morns que rien.
Nous n'aurons point du mal, ft nous le prenons bien.

MORS LARVE SIMILIS , TREMOR HINC, NIII1L INDE MALIGNI.
Senfibus incurrit cum lurida mortis imago,
Id mors eft homini, trepidis quod larva puellis;
Hei mihi! quam multis fpes animufque cadit.
Excitat ingentes frons utriusque metes.
At cui terga necis melior doctrina revelat,
Larva fugat pueros , frontem , non terga, videntes ;
Clamat , ades vitae mors melioris iter.
Aft aliis rifum pofteriora movent.
LE FOL S'ENFUIT , LE SAGE S'EN MOCQT.JE.
Mais qui, de tons colt& , ces monftres tafte et volt,
Comte aux enfans paroift le mafque efpouventable;
En fin n'y trouve rid qu'efpouvanter le dolt.
A l'homme ainfi la mort resfemble miferable :
PESSIMUS INTERPRES RERUM, METUS.
Timiditas eft corruptio judicii, ajunt Philofophi. Meticulofos utique non res, fed
de rebus rumores , etiam incerti, et rofse (quod dicitur) umbra quandoque terret.
Seep opinione amplius la! oramus , quam re, sit Seneca, et quemadmodum ayes inanis
fundm fonus territare folet , ita DOS non ad actum excitamur tantum, fed ad ftrepitum.
Infirmi animi eft, antequam malls opprimitur, quer!. Propriumque eft miferorum
facile id credere quod minus volunt : utque corpora per nebulam , fic per metum res
videntur majores , adeO ut multi rem, quam metuunt, ipfi-met anticipent:
— Iquitos in fumma pericula mifit
Venturi timor ipfe mali.
Reperti funt qui dum in navi periclitarentur, non exfpectata navis fubmerfione ,
in mare fefe prmcipites dederunt. Miferurn eft mori ne moriamur, optima Seneca,
quid dementius gam angi futuris , nee tormento fe refervare, fed accerfere fib
miferias?
SENECA: Adhibe rationem difficultatibus, posfunt et dura molliri , et angusta
laxari, et gravia fcite ferentes minus premere.

PLUTARCH. in Moral.
Terror abfentium rerum ipfa novitate falfo augetur, confuetudo autem et ratio
effieit, ut ea, etiam qute horrenda funt naturh, terrendi vim amittant.

TREMOR HINC, NIHIL INDE MALIGNI.
Pudore fuffundor,, quoties homines, folo naturve lumine illuftratos , optimam illam
philefophiam (mortis cogitationcm dico) non tantum fummopere coluisfe, venom etiam
mortalitati medium unguem oftendisfe , comperio. Philippus , rex Macedonum , in
mediis aulie deliciis, puerum voluit in dies fibi acclamare: Homincm te memento,
Phi ippe. .2Egyptiis, intra epulandnm , fceleton convivis exhibere folenne fuit, cum
elogio : Mortui fic eritis. Hegefias , de animm immortalitate graviter disferendo ,
mortalitatis metum multis adeb excusfit , ut fponte ad mortem properarent. Calcar
mihi addunt homines futurm felicitatis ignari, quo ita me componam , ut mortalitatis
exuvias animofe alifivandO deponam. Et videor oculis fixis ac irretortis mortem me
afpicere jam nunc posfe. Et quidni id faciam? Non mundus , cum hinc deeedam ,
me defideraturus eft; plures enim ac meliores incolse illi fupererunt. Non ego, cum
mortar, mundum defiderabo ; nlurima enim ipfo meliora me expectant : in hoc ubique
ingens eft calamitas , extra hunc fumma futura eft felicitas.
CASSIOD. in Pfalin.
Quis mortem temporalem metuat, cui seterna vita promittitur ? Quis labores carols
timeat, quum fe in perpetua regale noverit collocandum?

Pfalm. 116. 15. Tonto forte de snorts des biens-aimes de l'Eternel eft precieufe
devant fes yeux.
Philip. 1. 23. Mon defir tend

a defloger et eftre avec Chrift.

PLUTARCH. in Moralib.
Ut pueris , cum terrentur perfonis , damns eas in manes, et verfatas oftendimus
inanes , ut difcant non timere; ita co nveniet , adhibith ratione, res fpecie terrificas
excutere , ut, cum viderimus non esfe quod apparet, contemnanus
SEN. de Tranq.
Seiamus omnia aqua levia esfe, extrinfeens diverfas halientia , introrfus pariter vans.

55

SINNE- LN MINNEBEELDEN.

NIJDA MOVET LACHRIMAS.

WORT PIT GEWAS ONTKLEET,
AL WAS'E'P LIEF, SOO WORT'ET LEET.
Verinijt u, domme jeught, ajuyn te willen fchellen ,
Of, fiet, uw treurigh oogh fal van de tranen fwellen;
Maer fooje met (le vrucht wilt fpelen fonder leet,
Soo raecktfe fachtjens aen , en laet het ding gekleet.
(Thy meught u, jong gefel, ter eeren wel vermaken,
Maer pleeght geen ander min als door eerbiedigh raken.
't Is Hoch al, foo het plagh: Acteon naeckt verdriet,
Indien by fonder kleet de jonge nymphen !let.

NA 'T IS ONTKLEET,
800 WORT'ET LEET.
Een waterlantfche Trijn fat eens ajuyn en fchelde,
En klaeghde dat de lucht haer oogen dapper quelde,
En kijck eens (fprack de meyt) ick hebber me gefpeelt,
En doen heeft my het dingh in 't minfte niet verveelt.
Pus gaet'et, lieve moer,. ging Els hier tegen feggen,
Met die foo metter haeft haer fpilhn t'famen leggen;
't Is wel, foo lang men vrijt ; maer treckt het rockjen nyt
Een reuk , daer 't oogh of loopt, verneemt men van de bruyt.
ECCLES. 6.

VRIENT , SOO LANG ALS 'T DIENT.

Speelt iemant met ajuyn , (loch fonder hem te fchellen ,
Soo fal die niemants oogh in eenigh deel ontftellen ;
Maer alsmen defe vrucht van haren rock ontbloot ,
Soo wort het ganfch geficht van enckel tranen root.
Veel menfchen zijn beleeft , en weten fchoon te praten ,
Soo lang fy voor een orient geen hayr en moeten laten;
Maer als het qualijck gaet , dan is'et uytgemalt:
Men kent de vrienden heft wanneer der fchade valt.
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Sy vergrijpen hen grootelijcx , die daer meynen dat'et noodelijek een goet
houwelijck moet zijn, als'er twee gelievekens, die met hittige genegentheyt
malkanderen aenhangen, te famen komen. Men heeft felden gefien, dat
fehielijcke invallen van de kalver-liefde den gefetten ftant en bant des houwelijex eenig behulp hebben aengebracht , maer menigmael het tegendeel. Een
ander ooghmerck heeft den echten en hechteli ftaet , een andere de fwevende
en bevende minne. Veel ervaren mannen ontraden een jonekman in houwelijck te verfamelen mette gene, aen de welcke hy fich door quiftige beleeftheyt van vryagie al te feer heeft verpant. Want hoe is 't mogelijck (feggen
fy) dat iemant de felve, die by recht te voren heeft verheven tot fijn
meeftersfe , princesfe , ja goddinne (en wat een vleyende tonge , vervoert
door dwafe minne-ftuypen , meer weet by te brengen), dat (feggen fy) hy de
felve terftont daer nae, als hooft en voogt, fal konnen ofte derven heeten
en gebieden ? En of fchoon hy fulex al derfde bef1aen, foo en is niet to
vermoeden dat fy, die in foo vollen befit is van overal het hoogfte woordt to
voeren, fulex fal willen lijden of gedoogen ; invoegen dat de defe haer oude
vryheyt, den geneu zijn uieuverkregen recht poogende voor to ftaen, uyt
fulex niet anders en ftaet to verwachten, als van een al to bcleefden vryer,
een al to geckelijeken man.

Nadien bet gedicbt op dit finnc-beelt meer op de fetlenicere , als op eon
Chriftelijeke bedenekinge fchijnt to tracker Coo fuller wy d'uytlegginge daer
van wat naerder brengen tot de ftoffe , die wy in dit deel verhandelen.
Den ajuyn maer fachtjens aengeraeekt, en geeft van deli geen quade lucht ;
maer geperft zijnde , quetft beyde de oogen en den neufe van de omftanders.
De menfchen meeft aldus genegen te zijn, poogt de lafteraer der brocdcren
(de duyvel) waer te maken , in perfoon van den lijdtfameu Job: Meyndy
(feyde hy) dat Job om niet God vreeft? ghy hebt het werck fijner handen
gefegent , fijn hugs bewaert, enz. fteeckt u hand uyt, en taft hem aen, by
fal u fegenen in u aenficht. 't Is een fwackheyt van veel menfehen , dat
zy,, foo lange hun faken we] gaen , God loven; maer als fy eons hart werden
aengetaft , werpen ftracx, ick en west Met wat, lafterwoorden tegen den
Hemel. Het zaet (feyt den mont der Waerheyt) dat op fteenachtigc plaetsen
gezaeyt is, zijn defe, die het woort booren , en ontfangen het felve met
vreughden, maer, den tijt van vervolginge komende, als geen wortel. bobbende , warden terftont gargert. Maer,, 6 Deere, onfen God ! en leyt ens
Diet in verfoekinge: maer bandelt liever met ons na uwen woorde , dat
door dijnen Propheet gefproken hebft (Pfal. 89. 32.): Soo fy mijn gehod Diet
en houden, foo wil ick hen metter roede to hays foecken , en bare mifdaet
met plagen. Poch mijne genade en wil ick van hen niet wenden:

DOS EST UXORIA LIVES.
Yeftibus indutum nil cape nocebit ocellis ,
Tegmina tollenti fletibus ora fluunt.
Crepe quod eft nobis, teneris hoc tutor eplebis;
Cum verbis agitur, tuna bane conftat amor ;
Intret hymen thalamos, fit zona foluta ptullse,
Ibit demislis vir novas auriculis.
Mira vides, uxor quem nunc jubet esfe maritum ,
Vah ! puer eft, fed vir, cum puer esfet, erat.

NUDA MOVET LACHRIMAS, VESTITAM IMPUNE VIDEBIS.
Srepe heat traetata mann , non lredit ocellos,
Dum latus inclufum cortice cmpa gerit:
Hanc tenui fpoliare toga fi forte juvabit ,
Protinus uda tibi lumina, nuda tabit.
Huc animos adverte, puer ; mihi empa puella eft;
Quifquis amare voles , fac reverenter antes.
Ne teneram fpectare juvet, fine vefte, Dianam ;
Haec dea, nuda magis, quam pharetrata , ferit.
QUI ME DESPOUILLE, PLEURANT SE MOUILLE.
Manie tes amours en chafte reverence,
Si to ne veus languir de longue repentence,
Tu pourras, fans douleur, tenir en main l'oignon,
Mais pleureras, fi vans often fon cottillon.

Cepe levi tractare mann fit aura, victor
Stringenti laehrimis lumina rubra tument.
Qui facilem laudas et amicil fronte fodalem ,
Signa fodalitli num fat aperta tibi ?

APRES LA FESTE, ON GRATE LA TESTE.
L'oignon lors faict pleurer, quant on le deshabille:
Lora quant un jouvenceau efpoufe belle fille,
Pour asfouvir le feu de fes brutaux amours,
Pour quelques bonnes nuicts a force mauvais jours.

AMICUS CERTUS IN RE INCERTA CERNITUR.
Bum joca mifeentur,, dum luditux inter amieos,
Afpera qui moveat jurgia, rarus exit.
Damns probant focios; tune cum de jure remittet,
Te cupiente fuo, refpice qualis

EN PARTAGE LICT ET JAMBON, COGNOIT L'HOMME SON COMPAGNON.
Joiiant avec l'oignon, je faifois qua sire:
Mais it me faict pleurer, fi toft je le dechire.

L'amy, quand tout va bien, eft debonnaire et doux,
Mais touche le de pres, voila un grand couroux.

SHAUL AC NUDATA , DOLEBIS.
Eos, qui ex incitato juvenilium affectuum impetu felices matrimoniorum fuecesfus
augurantur, toto plerunique reale errare, dicere non abhorreo. Loves enim iftos ac
fluctuantes juvenum ardores, et ftabile hoc ac veuerandum matrimonii facrum mutuas
fibi operas trade e, vix unquant comperi. Longo quippe alius lafeivi iftius amoris ,
alias lane fedati conjugii fcopus eft; magisque contraria ilia inter fefe, quam cognata
aut conjuncta non abs re quis dixerit. Prudentes utique ufuque edocti et inter eos
vives , inconfultum putant earn matrimonio fibi copulare, cui quis in amoribus nimis
fefe fahmitit, quamque dominant, Scram , lumen, votorunique fuorum finem , non
minus impie quam ftulte appellare, aliisque amatoriis ac hyperbolicis ineptiis extollers
fulitus eft. Judicant enim viii prudentes nimiam iftam demistionern etlicere ut mariti
dignitatem , contracto tandem matrimonio, male providus adolefeens fuftinere non
posfit. Quid tandem? fit fiteetus ifte amator, ridicelus maritus, ut lepidê nofter Heinflus.
SENECA Oct.
Juvenilis ardor impetu pritni) furit,
Languefcit idem facile, nec ducat diu
In Venere turpi , eeu levis fianunre vapor.

AMICUS CERTI T S IN RE INCERTA CERNITUR.
Magis moralis, quam Theologici argumenti eft carmen huic emblemati adfcriptum;
nos id panic aliter, pro fubjecta materia, hie interpretemur. Cepa , levi braehio
dum tractatur,, prorfus fenfibus humanis innoxia eft, durius presfa , mox odore Hares
oculosque offendit. Ita plerosque homiucs affectos esfe accufator ille fratrum, diatolus
inquam , in perfonam Jobi in eo falfus) inclamat nunqMcl. , inquit, Job
fruftra thnet Deem ? nonne to operibus manuurn ipfius benedixifti? Sed extende
paululum manum tuarn, et tange ea gum posfidet; mox in faciem bencdieet
Ea lane eft nature humatim fragilitas, Deum , dmn leniter nos habet , laudamus;
eaftiget , ilicO roves ac murmura. Verisflme veritas: qui fu ller petrofa
feminatus eft, inquit, hie eft, qui rerbum audit et continue cum gaudio ilbut ac , ipit,
non habens autem in fe radicem , temporalis eft, an faeta tribulatione continua
fcandalifatur. At to, ne nos inducas in tentationem , Dominel potiufque nob.feitm age
ex verbo tuo quod locatus es (in Pfal. 89. 32): Si juftitiam mean profaitaverint ,
vititabo in virga iniquitates eorura. Aliferieordiam autem imam non difpergam ab iis.
isin. lib. 3. de Seen. Bon.
In profperitate ineerta eft amieitia , nefeitur enim an perfona, an felicitas diligatur.

°litmus lib. 2. de Reincd. Amor.
Turpe y in et mulier, juncti modo, protinus hoftes.
ARIST. lib, 2. Met.
Jarenes ex conporeis volu; tatibus venereis potistimum dediti , earnmque impotentes
funt , et inconftantes; resque quas coneupiverunt, faftidiuut. Valde coneupifeunt,
fed protinus couquiefettut ; quia aeutas habent voluptates, non longas, ut acgrotantium
fames et fitis.

Proverb. 17. 17. L'intime amy aime en tout temps, et naiftra comme on Irene
en la deftresfe.
Ecrlejiafliq. 37. 1. II n'y a point d'amy qui lie
mais it y en a tel qui n'eft ami que de nom.

Et 3. 0 mefehante penfee, d'oa es in roulle pour con rir de tromperie toute la terse!

HEROD. lib. 1.
Muller exuat timid verecundiam pariter exult.
ANN/EN. ROBERT. rec. Incl. lib. 4. 10.
Nuditas in vino indecens , in muliere pro brofa un de Herodotus apud T dos ac
plerat'que gentes , etiam barbaras , viris indecorum fuisfe tradit fe nudos oftendere;
tiara (ut sit ('icero) hoc folum animal nature eft pudoris et vereeundire partieeps.
A ODE

je fuis ausfi de fes amis ;

principinm cafe, nudare inter el ves corpora.
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DOMINY, QUO ME VOCAT, AURA.

NAER HAER WAEYEN , MOET ICK DRAEYEN.

WERWAERTS GOD WIL.

Hoe heerfch is Venus kint! het doet ons, rechte &yen ,
Juyft foo Me Juffrouw wil , nu hier dan elders draven ;
Wy weenen alsfe fchreyt, al zijn wy fchoon geruft;
Wy lachen aisle jockt , oock tegen Wen luft.
Wy zijn tot inde ziel ten dienfte van de vrouwen :
Ach! wat een vryer doet, is niet als fali-vouwen ;
En wie van onfe jeught dit ambacht niet en kan,
Die is in Venus fchool een onbedreven man.

Wie ftaegh het hooft verdraeyt nae dat de winden blafen ,
Die plaghmen over al to tellen met de dwafen ;
Maer die in tegendeel wil horten tegen God ;
Verfchilt van 't eerfte quaet gelijek als dul en fot.
Maeckt deught van noot, 8 menfch, ten baet geen tegenftreven;
Waer ons den hemel drijft, daer moetmen henen fweven :
Te fchicken fijn bedrijf, , na God de werelt leyt,
Al is 't verandering , het is geftadigheyt.

PSALM 119. 165.
GROOTE YREDE HEBBENSE DIE UWE WET LIEFHEBBEN.

De weerhaen ftaet en fwiert , hy kan niet ftaende blijven ,
Hy laet hem van de lucht geduerigh omme-drijven :
Maer als hy eenmael treft den rechten hemel-wint ,
Soo is 't, dat fijn gedwael ten leften rufte vint.
Gaet fuckelt, ydel hert , door alle werelts hoecken,
Doorgront al watter is, doorfnuffelt alle itoecken,
Uw' dorft is even groot , uw' honger ongebluft;
In God, in God alleen daer is de ware hilt.

I
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Siet wel toe, dat ghy geen dingen bedwongen en doet, feyt Seneca: want
niet den genen die iemant gehoorfaem is, maer wel den genen die tegens
zijn danck yet doet, is ongelnekigh. 't Is geraden, als de faken haer nae
ons niet fchicken en willen, dat wy ons fchicken nae de faken. Ons en kan
niet moeyelijck vallen, Too wy 't geerne doen. Gewilligen arbeyt was noyt
pijn : gewilligen laft woegh noyt fwaer. Al ons voornemen dieut gebogen te
werden na de voorvallende gelegentheyt. En gelijck men in 't verkeer-bert
(feyt Plato) na den loop van de fteenen de fchyven moet uytfetten, en fiju
fpel aenleggen ; alfoo moet onfen handel en doen na den loop onfes 'evens
beleyt, en t' elcken, over nieuwe voorvallen, nieuwe raetflagen genomen werden.
Sich na den tijt te voegen, dat is: de noot plaetfe te genen, is wijfe louden
werck ; want noot en is niet t' ontwijcken , dan met te willen datfe ons
gebiet. 't Is billick , o menfche, dat'et dy behage, dat Gode behaeght heeft.

De naelde van het zee-compas en ftaet niet ftille, ten zy die gedraeyt zy
op de noort-fterre. Daer en is geen rufte voor het menfcbelijck gemoet, ten
zy het felve fieh vaft op God ftelle. Want noch den glans van hooge ftaten,
Hoch overvloet van rijckdom , noch bet geruchte van een loffelijcken naem
onder den menfchen, en kan ons de ware geruftigheyt des gemoets aenbrengen.
En hier toe fchijnen felfs natuerlijeke redenen te dienen. De ziele des
menfchen, als eeuwigh en oneyndigb zijnde , en kan in defe tijdelijcke ende
bepaelde dingen geen rufte vinden. Voelen wy niet yder in ons felfs ; Too
wanneer wy midden in de welluften defes werelts fwemmen , en dat ons dan
voorkomt de bedenckinge, dat dit alles niet en is als enckelen roock, die
op een oogeublick verdwijnt; dat wy als een walginge en tegenheyt krijgen van
alle dat wy Gen en hooren? Na tijdelijcke welluft is den menfche gemeenlijek altijt fwaermoedigh, als oordeelende , dat, gelijek defe voorleden blyfchap
haeft is voorby gegaen, dat oock alle andere die noch aenftaende louden
mogen zijn, van gelijcken niet lange en fullen dueren. Infgelijcx Tien wy
dagelijcx dat ons den trooft der menfchen dan meeft ontgaet, als wy, in
den uyterften noot, meeft trooft van doen hebben. Wie, dit bedenckende ,
en fal niet een kleynachtinge aenkomen van alles, wat hier vermakelijck
fchijnt te wefen? Wie (fegg'ick) en sal fijnen geeft niet verbeffen, om na te
fporen den gever van de ware vreughde, aen wiens rechterhant is blijdtfchap
ter volheyt in eeuwigheyt, gelijek den Pfalmift feyt Pfal. 16. 11.

Ons ziel, een Licht dat eeuwigh fchijnt,
En vint geen raft in 't geen verdwijnt.

DOMINR QUO ME VOCAT AURA.
Ad dominte nutum levis exagitatur amator,
Quoque puella folet vergere , vergit amens:
Non volucris fumma qute vertitur aenea turre
Promptius aeries itque reditque vias.
Rideat ilia, movet trifti mifer ore cachinnos ;
Ploret, amans leetas proluit imbre genas.
Nos miferos! agimur vacuo iudibria ecelo ,
Abripit aura vagos , aura redire jubet.

QUO NOS NUMEN AGIT.
Perpetuo varians mens eft inimica quieti,
Sint procul in gyrum quos levis aura rapit.
At nunquam varians mens eft inimica faluti,
Ah valeant , quibus eft pectora nata filex.
Mutandam eft cum fata jubent, quid ftulte lacesfis
Aftra? gigantseus quo tibi faftus abit?
Quo te eunque polus voeat,
mortalis , eundum eft,
Vertere confilium, nee levis esfe, potes.

OU QUE SPIRE, ME TIRE.
Les malheureux amant comme une gyrouette,
Tu tournes ca et la, voluble et fans arrefte;
Bien que te fort efcheu un bien facheux humeur,,
Encor faut it former a l'advenant ton en•ur.

CHANGER PROPOS EST DU VRAY SAGE,
EN TEMPS ET LIEU LE DROIT USAGE,
A tons les accisdens le fage cceur fe trousfe,
Allons , amys , allons , oh que le ciel nous pousfe:
D'opiniaftre cceur n'eft que facheux tourment,
On pent changer d'advis et demeurer conftant.
IN DOMINO QUIES.

Nulla quies volucri qua; turribus eminet altis,
Ni teneat rectam, ecelitus acta, viam.
Qumrimus in tenebris tranquilli pectoris arcem;
Et, male, diverfum quisque capesfit iter.

Hie fibi divitias proponit , et alter honores;
Ille voluptati credit inesfe bonum.
Fallimur hen! ftatio Deus eft, Dens una quietis,
Non alibi placiclw commoda mentis Brunt.

Pfeaum 73. 28. QUANT A MOI, D'APPROCHER DE DIEU C'EST MON BIEN.
C'eft en vain que cerchons repos par mer,, par terre;
Du monde les plaifirs font tous trempez en Sel,
Nos pasfions , helas! nous font par la tout guerre;
C'eft done le feul plaifir fe conformer au ciel.
QUO NOS NUMEN AGIT.
Danda eft opera, ex eonfilio Senecte , ne quid inviti faciamus : nee enim qui jusfus
aliquid facit, mifer eft; fed qui invites. Animum itaque fie componamus, ut,
quidquid res exigit , id velimus. Nil grave, quod fponte ferimus. Ni durum,
quod fponte facimus. Ut igitur acerbitates multas ac moleftias evitemns, confilia
ad eventus ac tempora flectenda Oportet enim, tanquam in talorum jacta, ad
id quod ceciderit, res fuas accommodare , inquit Plato, et quocunque modo ratio id
optimum esfe dixerit. Tempori enim cedere, aft Cicero, id eft necesfitati parere,
femper fapientis habitum eft. Ultimum enim ac maximum telum necesfitas, nee
aliud ejus effugium eft, quam velle quod ipfa cogit. ./Equum eft, mi homo ; ut tibi
placeat , quidquid Deo plaeuerit. Concludamus, et dicamus cum poeta Periand.
per Anton.:
Faxis ut libeat , quod eft necesfe.
TERENT. Hee.

IN DOMINO QUIES.
Index magneticus nunquam cenfiftit, nil feptentrionem verfus fefe moverit , ac in
fidus Mud polare aciem fluent. Nufquam animo humano quies, nit' in Deo. Nee
enim aut honorum fplendor, ant opnm abundantia, aut famee pruritus veram animi
tranquillitatem cuiquam preeftiterit. Ejufque rei vel naturalis ratio htee redditur:
anima infinita atque aterna, in rebus finitis hifee ac momentaneis, ac cum ipfa
fymbolum nullum habentibus , folatium ac requiem qui inveniat ? Nonne unicuique
noftrilm, inter medias frepe voluptates , cum fuccurrit qualm fluza, quam futilis fit ifta
delectatio , quam brevi defitura, naufea ftatim oboritur, ac teedium omnium, quas hie
videmus atque audimus , blanditiarum? torpemus utique plerunique I oft gaudia , et
recordatione prteteritorum , futura ejufdem generis pariter vana . non absre , judicamus.
Videmus enim ab omni mortali folatio prorfus nos deftitui , cum maxime folatio
indigere nos facit extrema necesfitas. lifee cogitanti, cui , precor, non excidat quidquid id eft deliciarum, quod humana promittit imbecillitas ; quis non efferatur ad
yen gaudii auctorein Deum, in cujus dextra delectationum plenitudo?

Mud eft fapere , qui ubicunque opus fit, animum posfis flectere.
VIRG.

Matth. 11. 29. Venite ad me, omnes qui laboratis , et invenietis requiem animabus veftris.

Nate lied quo fata trahunt retrahuntque fequamur.
PLUT. en Lacon.

Leotychilas a quodam, quaff minus conftans esfet , notatus, motor, inquit, fed
pro temporum ratione, non ut vos. Prudentis enim eft, pro re ratA mutare confilia ;
fine cams& autem fubinde alium fieri, ineonftantise vitium eft.

Pfeaum. 73. Quel autre ay je au ciel? Or n'ay je prins plaifir en la terre
qu'en toi ?

3 Efdr. 4. 22. et 31. Oportet vos fcire mulieres in vos imperia exercere.
CICERO: Quam mifere fervit! Cui mulier imperat , cal leges imponit , prTferibit ,
jubet, vetat Trod videtur ; qui nihil imperanti negare poteft , nil recufare: rofcit,
dandum eft; ejicit , abeundum ; vocat , veniendum ; minatur, extimefcendum.
OVIDIUS :

Imponit leges vultibus ilia tuis.
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FUGAT, NON CAPIT.

HY JAEGHT, MAER LAES! VERJAEGHT.

SOEKERS VAN K UNSTEN, VINDERS DES BEDELSACX.

Noyt kond' ick gunftigh woordt van Rofemont gewinnen ,
Tot Floor, een rechte kluts , haer eens beftont te minnen ;
Die ftont haer geenfins aen , haer moeder niet-te min
Gaf aen den bloet gehoor,, oock tegen haren fin.
Doen was 't de rechte tijt om op mijn ftuck te letten
't Wilt dat een ander joegh viel in mijn eygen netten ;
Siet , Floor is hier het fret , mijn lief het fchou konijn
Sy wenfcht te zijn gevat, om niet gevat te zijn.

Of fchoon het gau Furet gaet woelen in der aerden ,
Een , die maer fat en keeck , die komt het wilt aenvaerden ;
De blafer Alchimift haelt wonder aen den dagh,
Dat iemant van het volck ten nutte dienen magh ;
Maer hy is fonder yang, en fijn beftoven keuken,
Al roocktfe jaren lang , en geeft maer vyfe reucken ;
De man verftoockt fijn broeck , het wijf haer befte keurs,
Een ander heeft de baet, en hy de le'ege beurs.

PSALM 37. 7.
SY VERGADEREN EN WETEN NIET WIE

KRIJGEN SAL.

Wat luft het menig menfch , met handen en met voeten ,
Hier in dit aerden hol , gelijck een mol, te wroeten?
Het gaet hem als het fret, hy woelt fijn leven lang ,
En fiet , ey lieve , fiet ; een ander heeft den vangh
De loon van fijn gewoel en van fijn angftigh haven
Is maer een oude flet, om in te fijn begraven.
Rijft hooger, weerde ziel , en vry al verder fiet:
Dat II geluckigh maeckt is hier beneden niet.

•
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Indien men recht wil iuzien wat'er dagelijeks uyt de fmisfe der Alcutniften
voortkomt, men fal aen de felve defe veerskens van Virgilius wel mogen
toepasfen:
Dat het fchaepjen wolle geeft,
Dat de by om honigh fweeft,
Dat den os uyt ploegen gaet,
Komt niet tot der dieren baet.
Ick en wil hier niet treden in de bemerckinge, of defe konfte waerachtigh
goudt kan voortbrengen, dan niet : andere hebben dacr van wijt en breet
gefehreven. Dit wil ick hier alleeulijek aenwijfen, dat wel waer is, dat de
Alcumiften wel veel unite dingen , als in 't voorbygaen, hebben ontdeekt :
maer de uuttigheyt daer van komt de vinders der felver minft te pasfe,
alfoo meeft al, wat by henlieden bevonden is, de vinders foo dies heeft gekoft, dat vele van henlieden, in ftof, roock, en ftanck haer middelen verblafen
hebbende, eyntelijck totte uyterfte armoede fijn komen te vervallen, ende door
bet onnodige te foeckeu, het noodige quijt geworden zijnde, hebben alfoo
vrouwen en kinderen naeckt en bloot of op den dijck , Of voor het gafthuis
henen geftelt.

Aeh, hoe ydel fiju de forgen,
Die den armen menfch verworgen!
Den defen, alhoewel fonder kinderen, en laet niet of fchatten te verfamelen
voor een erfgenaem, die hy niet en kent. Den genen , kinderen hebbende,
mitfgaders lange en veel voor de felve hebbende geforgt, en heeft menigmael,
voor al fijn forgen, gees andere vergelding, als de forge van fijne kinderen,
duchtende dat hy te lange leven fal: werdende dagelijeks van de felve niet
anders befien, dan gelijck een ftervend gedierte van een gragen giervogel,
tot dat hy ten laeften, met gemaeckte en uytgeperfte tranen, naeckt in het
diepe der aerden seder wert gelaten. Saladijn , die Syria , Egypten, en
een groot deel van Africa t'onder heeft gebracht, gevoelende fijn tijt daer
to fijn, na dat hy fich felfs eruftelijek in defe bedenckinge hadde gegeven,
heeft eyndelijck by uyterfte wille bevolen, dat men voor de bare in plaetfe
van pronck-kleederen, prachtige wapenen, ofte andere lijckcieringe, alleenlijek fiju hemdenrock, aen een lance gehecht, foude omdragen , met een
by-roep : van den overwinnaer van 't Ooften, is dit maer alleen overigh.
Dat is een boofe plage, feyt Salomon, die ick fagh onder der fonnen :
Rijckdom bewaert tot fchade diens, die hem heeft, want den rijcken komt
om met grooten jammer. Gelijck hy naeckt van zijns moeders lijf gekomen
is, foo vaert hy weder henen. Wat helpt'et dat by in den wint gearbeyt
heeft? alle fijn leefdage heeft hy in dayftere gegeten , enz. Ick mercke ,
feyt den felven, dat'er niet beter en is als wel doen en vrolijck zijn.

FUGAT, NON CAPIT.
Dum cave' luftra fubit viverra, cuniculus, hoftem
Ut fugiat, celerl deferit antra pede:
Morderi metuens laqueis fe tradit habendum.
Sa.pe, labor focio quod negat, arte feres.
Anxia virgo fugit, cum rufticus inftat amator;
Et fruitur prreda, cui magis apta menus,
Vieifti, lis capta licet, lepidisfima rerum,
Nam fuit in votis, ne capiare, capi.

ARTIUM TRISTIS JANUA.
Darn cogit viverra ferax exire latebris,
Mox aliquis prredam, qui nihil egit, habet.
Ingenio penetras imre per vffcera terra,
Dum male qumrendo, chymice, perdis opes.
'quite quidem nobis non contemnenda dedifti ,
At, mifer, hoc nunquam, quod tibi qureris, habes:
Igoe licet caleat, caret, ah! nidore culina,
Pyxida tu vacuam, cretera vulgus habet.

TEL BAT LES BUISSONS, QUI NE PREND LES CISILLONS.
Margot fuit Coridon, qui tafche de la prendre;
Mais elle, par defpit, a Thirfis fe va rendre:
La proye fuit de run, a l'autre prend la retz.
Voyla I un lot amant ne fert que de furet.

D'INVENTION NEUVE, POINT DE GAIN A QUI LA TREUVE.
Que fent eroupir par tons entrailles de la terre ,
Et faire tous les jours aux mineraux la guerre?
Ou rien ne trouveras, ou n'auras point de gain;
Un autre a le profit, et tu la vuide main.

QUOD CAPIS, ALTER HABET.
Ecquid adhuc atris caput abdis , homuncio, luftris?
Ecquid adhuc viii pectora condis humo?
Tu viverra tuis, tu mente manuque laboras,
Et mox qui panda gaudeat , alter erit:

Alter erit ; qui vine cadis depromat avitis ,
Vah! dabitur eineri trite lacerna tuo.
Si fapis, ergo putri tandem caput exere terra ;
Qumque rapi nequeant pracmia, difce fequi.

Eeelef. 4. 17. MON (EL NE VOYT JAMAIS ASSEZ DE RICHESSES, ET NE PENSE POINT POUR QUI TRAVAILLE JE ET PRIVE MA PERSONNE DE BIEN?
A quoy te fert, mortel , par avarice et rage,
Ne vois to pas qu'aux tiens ne fers, que de furet?
Par peine, par labeur de confumer ton age?
La peine eft feule a toy, un autre a le banquet.
ARTIUM TRISTIS JANUA.
Sic vos non vobis fertis aratra boves. Et reliqui ejufdein fententim verficuli in
vulgus chymicorum non inepte dici poterunt , fi ea, qum ex efficina iftius artis indies
prodeunt, confideremus. Ea vere fitne chryfopceia, id eft, ad aurum faciendum
effleax. Item anne exemplis probari posfit were aliquande hac arte aurum factum esfe,
nee ne, non eft noftri inftituti hic inquirere. Thee fi quis velit, confulat auctorem
Mag. Difq, lib. 1. 5. Illud tantum hic dicam, chymicos quidem multa egregia,
humanoque generi plane utilia incidenter et veluti aliud agentes, in alum mortalium
protulisfe, plurimos tamen eorum, non modo nihil ex arte ifta compendii fecisfe, fed
omnibus exhauftos prope cladibus, omnium egenos, facultatus fuas in fumo , fitu, ac
pulvere, mifere abfumpfisfe; idque ipfi alchyrnice autores et fautores , Geber, Lullus
et alii fatis indicant, cum fuo g mount ne animis deftituantur, quoties oleum et
operam perdidisfe, fefe non rare animadvertunt; fed ex integro philofophari incipiant,
(ita ifti ftudium chymicum fatis fuperbe tanquam per excellentiam, nuneupant).
Quid dicarn? fruftra fapit, qui fibi non fapit.
MART. DELRIO. Difquif. May. lib. 1. 5.
Artem chymicam, qure medicines adminiculatur, lane laudo et veneror, ut phyfiologim
feetum prreftantisfimum: inventricem auri potabilis : fpiritus enim fubtilisfimos ex
metallis, plantis, gemmifque edueens, quo fubtiliora, hoc puriora et quo puriora,
hoc efficaciora remedia prrebet, etc. Interea tamen hmc ars non convenit nifi opulentisfimus: multi cairn hac arte depauperantur,, et in caufa funt , ut uxores et liberi
cogantur indigno qureftu fe fuftentare , idque vel ipfi chymici feriptores teftantur,,
nam Geber: non ergo, inquit, hme fcientia egenti et pauperi convenit, fed potius
eft illis inimica.

QUOD CAPIS, ALTER HABES.
0 curas hominum! 0 quantum eft in rebus inane! Hie tametfi liberis orbus,
cenfum tamen alieno lueredi nutrire non definit : ifte, cum din F arce vixerit, opibusque familire congerendis revum confumpferit, quot filios, totidem cadaver exfpectantes
vultures cireum fete habens, tandem exfpectato fine furremum diem claudit, ac
perfonato fletu undus in terram abditur. Saladinus, qui Syriam, ../Egyptum, ac
Africm bonam partem fubegit , vicinus morti , in cogitationem bane Eerie deice disfe
dicitur, ac proinde fupremit voluntate voluisfe , pro omni pom a funebri, tunicam
tantum interiorem in haft& fublimem efferri, corn acclamatione: U um hoc ex domitore orientis reftare. Eft fan g , eft, inquit Eeclef. 5. 12., alia infirmitas pesfima,
quam vidi fub foie, divitim co fervatm in malum domini fui: pereunt enim in
afflictione pesfima. Sicut egresfus eft nudus de utero matris fum , fic revertetur et
nihil auferet fecum de labore fuo. Quid ergo prodeft ei, quod laboravit in ventum
cunetis diebus vita; fuse? Cognovi, inquit idem cap. 3. 12., quod non esfet melius ,
quam lmtari et bene facere in omni vita; hoc enim donum eft Del.
Lee. 12. Stulte, hat nocte anima repetetur a te, qum autem parafti , eujus erunt?
De Imperatore Severo memorim proditurn , eft eum , cum fenfim mortem fibi imrninere fenfisfet, lioteum, in quo tumulandus erat, per caftra Conte levatum circumferri
et per prmconem edici jusfisfe: En! ex amplistimus regni opibus, quod unicum
Severns Imperator fecum auferet.

sac Galatea aped Ovid. 13. 'Velem.
leis erat Fauno , Nymphaqne Simethide eretus,
Magna quidem patrifque fui, matrifque voluptas,
Noftra tamen major.
Hum ego, me Cyclops nullo cum fine petebat;
Nee fi qurefieris odium Cyclopis, amorve
Acidis in nobis fuerit prmftantius , edam:
Par in utrumque fuit.
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TIBI MORS, MIHl VITA.
DAT HIER VERSTICKT, DAER VERQUICKT.

ONDER VRIENTSCHAPS SCHIJN, HET
QUAETSTE FENIJN.

Hoe vreemt fpeelt Venus wicht byna in alle menfchen!
Al wat my niet en wil, dat plach ick eer to wenfchen :
Els loopt het puytjen na dat veerdigh henen vliet,
En die haer altijt volght en wil de kleuter niet;
Sy grijpt het beefjen op, en fiet, het rnoet'er fterven ,
En ick, die hierom bidt, en kan het niet verwerven.
Ey geeft ons, foete min, dat yder een behaeght,
Geeft daer een vuyle poel, en hier eene fchoone maeght.

Van waer, o teere maeght, van waer foo lode treken?
Waer is u goede trou, u foeten aert geweken?
Ghy biet dit kleyne dier u vrientfchap, foo het fchijnt,
Maer 'k fie, hoe dat het beeft door uwe jonft verdwijnt.
Geen hont bijt eer hy bait, geen huys valt fonder kraken ;
Waer druypte fonder wolck oyt regen op de daken?
't Is anders metten menfch: Hoe Peer hy iemant groet,
't Is dickmael enckel moort al wat fijn herte broet.

JACOB. I. 9.
EEN BROEDER DIE VERNEDERT IS, ROEME IN SIJN HOOGHEYT ,
EN DIE RUCK IS, ROEME IN SIJNE VERNEDERINGE ; WANT
HY SAL ALS EEN BLOEME DES GRAS VERGAEN.

Een kicker in het wenn fal in der haeft verfticken ,
Een kiecken in het werm fal in der haeft verquicken ;
Siet , als de guide fon doet haren ommeganck ,
Een bloem geeft foeter reuck, een krenge vuyler ftanck.
Soo God den boofen plaeght, hy fal den hemel trotfen,
En ftijgen in de lucht, gelijck de fteyle rotfen;
Als God den vrornen ftraft, hy leyt hem in het ftof:
Siet , dat den eenen doot, daer leeft een ander of.
16
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't Is 't alderfchadelijckfte bedrogh, dat onder het deckfel van vrientfchap
weet in te lluypen. 't Vergif is aen niemaut beter in te geven, als aen die
gene die het felve voor een gences-dranck aennemen. Van openbare vyanden is te wachten; maer wat raet tegens defe, die met een gedaente van
vrientfchap vermomt ous aenkomeu? 't Was licht voor Alexander de fefte,
Pans wefende, en vrientfchap veynfende, Pieter de Medicis to bedriegen ,
fonderlinge dewyle van hem gefchreven wert, dat hy noyt en dede, 't gene
dat hy feyde, en van den Valentiner, dat hy noyt en feyde, 't gene by dede.
Dit is een forgelijeken hoop, geboreu tot verderf van 't menfclielijck geflachte : en evenwel derf Machiavel wel feggen, dat de Princen van zijuen
tijt, die door veynfen aen andere het hooft hebben weten te verbinden,
heft gevareu zijn. 't Is raes, Machiavel. Hoe veel beter fpreeckt Plato!
Trouwe (feyt hy) is 't grontftuck van 't borgerlijck leven: maer bet bedrogh
bout eyndelijek fijnen meefter.

Den gefondeu, feyt den Medecijn, is alle dinck gefont : den goeden, feyt
den Chriften, is .alles goet. Die wil, dat hem niet quaedts over en kome,
die maeeke dat'er uiet quaets in fijnen boefem en woone. Die wenfcht, dat
hem niet als goet en foude bejegenen, die drage forge, dat by felfs al
voreu goet zy. Niet dat mess bier door verftaen moet, dat den Godfaligen
niet als voorfpoet en vermaeckellickheyt van Gode toe wert gefchickt: maer
veel eer dat alles, beyde goet en quaet, bitter en feet, den Godfaligen ten
goede behulpich is, en eyndelijek t'fijnen goede uytvalt, naer de trooftelijcke
leere Pauli Rom. 8. 28. Het quaet (feyt Molinreus) dat hun overkomt,
gewert hun tot goet, haer lichamelijeke armoede gedijt liner tot geeftelijeken
rijekdom: hun ballinckfchappen tot affonderinge des werelts, 't affetten van
haer ftaten brengtfe uaerder tot God, hun vvanden zijn haer geneefineefters,
en dryvenfe tot raeerder vreefe Gods; de lichamelijeke fieekten• zijn hun
geeftelijcke genefingen; eyntlijck, de doot felfs is hun een inganek tot het
leven. Een en het felve vyer, feyt Auguftinus, doet het gout blacken, en
de ftoppelen rooeken: eenen vlegel morfelt het ftroo, en fuyvert bet kooren.
Een en de felve ftraffe beproeft, en ieynight de Godfalige: verwoeft daereutegens en verftroyt de goddeloofe, enz.

TIBI MORS, MIHI VITA.
Ludis in humanis, lafcive Cupid°, medullis;
Arbitrium proprii nullus amoris habet.
Nos quod amat, fugimus; quod nos fugit, iftud marlins:
Dura proco, ranam fponte puella fovet.
Trifte gelu domiu mihi mors ; tibi, rana , calores:
Mors tun, vita mihi: mors mca, vita tibi.
Te juvat era lacu, me virginis ore rigari;
Ergo tibi cedant ftagna, puella mihi.

INIMICUS AMICUM SIMULANS ,
Una fovetque necatque maims, niim virginis hoc eft?
Perfida fit, fidei pee modo pignus erat ?
Prxvia fent flammw, funt urrevia figna ruinEe,
Ante nee offendit, quern latret , ore canis.
At perimit, dum mulcet holm), ridendo minatur;
Blanda falutantis dextera virus habet.
Quis vigil, ant fapiens. humane pericula vitet ,
Cum nullam hic faciant prievia figna fidem?

A L'UN SUPPORT, A L'AUTRE LA MORT.
Ce que n'eft que douleur au corps de la grenouille,
Gentile Margotton, me doucement chatouille:
Prens moy pour ton mignon: c'eft caresfer en vain
T:rn tel qui n'a plaifir en to courtoife main.

LE PIRE TOUR, SOUBZ PRETEXT D'AMOUR.
Cruelle doucement to couves la grenouille,
Mais cefte traiftre main d'un meurte, las! to fouille.
0 l'homme malrufe 1 en tout qu'il faict it merit,
Menace quand it tit et tue en caresfant.
BONTS, NIL NISI BONA.

Si foveas, tepido crefcet tibi pullus in ovo,
Squallida, Ii foveas, ra a calore petit:
Mors rant' ca'or eft; pulloque fovere, favere eft ;
Quod juvat hunc, illi triftia fata tulit.

Exitium peperit res profpera fEepe nefandis ,
Faufta Deum clamant fata favere phs:
Dum pubis, Deus alme, malos, pent impia plebes ;
Adjuvat, affligit dam tua dextra, bonos.

Eerie:flail. 8. 5. LE CCEUR DU SAGE COGNOIST LE TEMPS ET LE MOYEN QU'ON DOIT TENIR. CAR EN TOUT AFFAIRE IL Y A TEMPS ET LE

MOYEN POUR S'Y CONDUTRE, AUTREMENT MAT. SUR MAL TOMBE SUR L'HOMME.
Icy eft bonne et le mortelle la chaleur.
Qui couve le pousfin lc fauve , la grenonille
Ce, dont le jufte vit , mourir faict le pecheur.
Jamais fe trouve bleu, fi non qua t on la monille:
INIMICUS AMICUM S1MULANS,
Fraus illa longe acerrima et maxime Boone, qua; bonce fidei aut arnicitiw fpecie
fefe infinuat. Multos ea perdidit ohm et nunc, exemplorumque plena omnia. Illud
infigne, apud Guicciardinum, Petri Medicari, inquam, fimulatione et actu Alexandri
fexti mifere circumfcripti, de quo hoc tantam diem, eum eodem auctore et ipfis
vertis: era nato commune proverbio, nella torte di Roma, ch'il Papa non faceva
mai quello che diceva et it Valentino non diceva mai cio che faceva. — Periculofum ,
me hercule, genus hominum, natum exitio generic humani. Audacter Machiavellus,
in fnculi dedecus: fi vede per experienza (inquit) ne noftri tempi, Principi haver
fatto grandi cofe, else della fede hanno tenuto poco conto , et che ham o faputo con
aftutia aggirare i cervelli de gli homini , et a quello, che ha faputo meglio ufare la
volpe, a meglio fuccesfo. Falleris Machiavelle. Platonem audiamus qui fidem fundameutum focietatis humanae , perfidiam vere ejufdem peftem esfe dixit? et Ciceronem,
majores eum qui focium fefellisfet, inquit ille, in virorum bonorum numero, habendam non putarunt.
PUN. lib. 31. 2.
Periculofiores Nut foutes, qui lympidis aquis blandientes, oculis tamen peruiciem
afferunt: minus formidandi , qui ipfa fpeeie teftantur aquas esfe fugiendas : ita
difficilius vitantur male, vice boni prretextu fallunt.
DIOG. Laert.

Nullre funt occultiores infidice, quam hat quae latent in fimulatione °Twit, ant
in aligno necestitudicis nomine. Nam eum qui palam eft adverfarius, facile cavendo
vitare potes. Trojans eqmis idea fefe lit; quia formam Minervx mentitus eft.
.1T'SON.

130NIS, NIL NISI BONA.
Sanis, ajunt Medici, omnia Tana. Bonis, ajunt Chriftiani, omnia bona. Si, ut
nihil mali tibi eveniat cupis ut
mali in te refideat, cure. Si ut mania bona
tibi contingant optes: ut ipfe bonus his, operam da. Non en tamen lurec referri
velim, quafi Deus nihil nil lzda ac iecunda piis immittere folert: Sed potius quod
Deum amantibus ac a Deo amatis onmia in holm adjumento flnt, ex fententia
Paul. Rom. 8. 28. Leur maux (inquit Mo inaeus) hear devienent biens. leur pauvrete
corporelle hear eft une Deite fpirituelle; leurs bannisfements leur font fuites de monde;
leurs efloignements des honneurs, leur eft un aprochement de Dieu; lcurs ennemis
font leurs mcdecins et lee obligent a craindre Dieu; les maladies corporelles, hears
font cures fpirituelles; lent snort en fin leur eft une entree en la vie. — Finiamus
ergo cum
Aucns-r. de Civit. Lei lib. 41. 8.
Sicut in uno igne aurum rutilat et palca fumat, Sub eadem tribula ftipulce eomminuuntur,, frumenta purgantur; nec ideo cum oleo amurca confunditur, quia eodem
prveli pondere exprimitur: ita una eademque vis irruens bonos probat, purificat, eliquat :
males damnat , vaftat et exterminat; uncle in eadem afflictione mali Deum deteftantur
et blafphemant: boni antem precantur et laudant: tantum intereft ne qua ia , fed
qualis quisque patiatur. Non pan mode exa gitaium , et exhalat horribiliter annum:
et fuaviter fragrat unguentum.

Ilanc volo, gum non vult; illarn, guru vult ego nolo :
Bane amo, gm me odit: contra bane, qure me amat, odi.
()um's Anon. eleq. 19.
Quod licet , ingratum eft; quod non beet, aerhts nit :
Qnod l'equitur, fugio, quod fugit, ipfc fequor.
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INTER AIANIMI ET AIENTIJM.

TTTSSCHEN HANT EN TANT, RAECKT VEEL
TE SCHAND.

YDELE HOOP, WAKENDEN DROOM.

De proye die ick jaeg heeft wonder vreenide ftreken,
Heeft , ick en weet niet wat, om luften aen te fteken;
Sy fweeft my voor het oogh, ja fchier tot in den mont ,
Maer als ick naerder koom foo wijcktfe na den gront:
Dies word' ick bijfter graegh; ick reyck , ick blaes , ick hijge,
Ick happ', ick grijp'er na, het fchijnt dat ickfe krijge;
En fiet, noch gliptfe wech, dies 't hert eylaes! my berft:
Doen ick was aldernaeft, doen was ick alderverft.

Het wilt-braet dat ick wenfch, dat jaegh ick met verlangen,
My dunckt fchier even ftaeg, my dunckt het is gevangen;
Ick fie het met vermaeck , ick fie het voor my ftaen,
Ick hijg , ick happ', ick hoop , ick hebbe't; 't is gedaen:
Dit roep ick menighmael, maer als ick meen te grijpen,
Dan is'et enckel droom en niet als leure-pijpen
Eylaes! ick heb om niet mijn nutten tijt gequift,
Ick meynd' ick hadde't al, en nu is 't al gemift.

ROM. VII. 24.
ICK ELLENDIGH MENSCHE! WIE SAL MY VERLOSSEN VAN
DTP LICHAEM DES DOOTS? ICK DANCKE GOD
DOOR JESUM CHRISTUM.

Ick lagh eens uytgeftreckt in bangheyt mijner zielen,
Ick fagh een open graf, de doot was op mijn hielen,
De helle ftont bereyt, als met een open mont ,
Soo dat ick (waer ick Focht) geen raet of ruft en vont.
Maer in den meeften noot, toen is my trooft verfchenen,
Mijn druck (danck hebbe God) mijn kommer is verdwenen:
Siet, als het diepfte leet tot aen de ziele rijft,
Dat even is de wegli, die ons den hemel wijft.
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In diender ergens een voefterkint van hope te viuden is, feeckerlijek den
Aleumift moet voor fulex gehouden werden: want aen niemaut en heeft oyt
defe glibber-gladde Goddinne foo feer den honig om den mont geftreken,
als aen defe foorte van menfehen , deweleke, fehoon fy-lieden bun ten diepften menighmael inbeelden tot het hoogfte van haren wenfch gekomen te
zijn, en alien oogenblick dieu wonderbaren fteen, in fijn geheele volkomentheyt , voor haer meynen te fien: eveuwel nochtans , als 't op een toegrijpen
komt, foo verlieft lick veeltijts haer groote inbeeldinge als tusfehen hant en
taut; doch wederom, geketelt door (ick en weet niet wat) uieuwe hope,
gaen weder en weder aen, na de lesfe van haren Geber, die voor een
grontftuck van defe konfte ftelt : een onvernmeyelijeke halsfterckigheyt, belovende tot loon van alles dien wonderbaren fteen, daer haren Pact Augurel
lus, aldus van fchrijft:
Schoon al de zee quickzilver waer,
En dat ghy, in haer diepten, maer
Een ftucxken fteens eens werpen wont;
De gantfche zee waer enekel gout.
't Is beter, met wyfe luyden, fich niet te feer te verlaten op dingen,
die gemeenlijck altijt anders, alsmen meynt, uytvallen.

Ten is niet te verwonderen, al fien wy fomwylen de goddeloofen geruft
en goets moets daer benen gaen : de vromen daerentegen met innerlijcke
aenvechtingen gequelt te zijn. Niemant en doet oorloge aen de gene die
hem onderdanigh zijn; de duyvel en beftoockt niet de gene, die hem alreede
de overhant gegeven hebben. Soo lange als dien ftercken gewapenden fijn
vaten bewaert , foo is 't al in ftilte: maer als den ftercken van een ftercker
beftredeu en overwonuen wert: dan is 't al in roere. Wat quelt ghy u dock,
Godvr( efende ziele? Ten is niet van de fonde, dat ghy u foude gevoelt ; 't is
van Gods genade, niet van uwe verdorventheyt, dat ghy nwe verdorventheyt
gewaer wert. De vreefe des Heeren quetft den menfehe, feyt Auguftinus,
op de felve wyfe, gelijck de vliem de etterbuyle ; fy fchijnt wel de wonde
grooter te maken, maer jaegbt'er den etter en dracht uyt: want terwylen de
vuyligheyt noch in het lichaem lagh, was de wonde, 't is waer, wel kleynder,
maer veel forgelijeker; fy is veel pynelijcker, nu daer de vliem by komt,
als te voren , eerder den meefter aen quam; maer fy is daerom pijnelijek ,
terwylen datmenfe meeftert, om datfe niet meer pynelijek zijn en foude aisle
genefen is. Een veltoverfte fendt zijn kloekfte gaften ter plaetfen, daer het
gevaer alderheetft is. Nimmermeer beftreden te werden is een teycken van
fwaekheyt.
Niemant treet'er in gevecht Met fijn knecht,
Maer met die hem tegeuftreven:
Die den duyvel wederftaen, Taft by aen,
Niet, die na zijn wetten leven.

Als gby naer een faecke tracht,
Hoe de hoop u meet belacht,
Hoe de fpijt u dieper bijt ,
Als het hopen u ontglijt.

INTER MANUM ET MENTUAL
Poft varios tandem, qui me presfere, labores,
Obtigit bree oculis prieda videnda meis :
Hanc fequor ingenti conamine, jamque propinquo,
Jam crepitant fauces, jam mihi guttur hiat.
Sed, dum capturiens veftigia proxima ftringo ,
Ah! reliquum video nil mihi, prter aquas,
Somniat Neu! vigilans et quoque ludit amator,
Bulla, vapor, nihil eft, fe quod habere putat.

SPES CHYMICA, VIGILANTIS SOMNIUM.
Dum volucrem fequitur, dnm f, e jam devorat efcam ,
Dum canis in prEedam fervidus ore ruit,
Guttura latrantis , nil tale timentia fa lit,
Segue paludofo gurgite m.rgit anas:
Ergo mifer, praldam ftudio qui eaptat inani,
Ora refert foils plena molosfus aquis.
Sit canis hie, fled Tub imagine, Chymicus, hofpes,
Spes cui femter adeft, res cui Temper abeft.

EN AMOUR, EN COUR , ET A LA CHASSE,
CHACUN NE PREND CE QU'IL POURCHASSE.
Maint fot s'en va criant: ma belle fe va rendre.
Mais tout eft au rebours, lors quand it la vent prendre.
Le ehien tout plein d'efpoir croit VII a pris l'oifeau;
Mais a la fin helas! ne prend rien que de l'eau.

IL Y A DIFFERENCE ENTRE ESPOIR ET AVOIR.
Le ehien qui femble avoir pris le canart a nage,
Le voit aller au fond, plein defprit et rage;
Pendant que l'Alchimifte 1 ere tout avoir ,
Helas! rien ne retient qu'un fol et vain efpoir.
IN AGONE, LIBERATIO.
At Pater omnipotens, mediis mihi portus in undis ,
Lasfa falutiferis pectora texit aquis.
Miens, age, pone meths; gum ducit ad ethera Galles,
Nefeio quid, trifti de Phlegetonte tenet.

Quam prope me Stygio nuper canis ore vorabat!
Quam prope tartareis faueiLus efca fui!
Sulfureo afilabant me guttura panda va i ore,
Prreque meis oculis nil nil funus erat.

2 Tim. 4. 16. NUL NE M'A ASSISTE EN MA PREMIERE DEFENSE, AINS TOUS M'ONT ABANDONNE; MATS LE SEIGNEUR M'A ASSISTE ET M'A FORTIFIE.
Parini le fiel amer fuis tont confit en rniel :
La mort me talonnoit , it ne falloit ja, guerre,
L'enfer taut coftoyer, qui vent monter an ciel.
J'eftois tout englouty de l'inferna Cerhere,
SPES CHYMICA , VIGILANTIS SOaINIUM.
Spei alumnus fi quifquam, certe Chymicus, five Aleumifta nuneupandus eft.
Nam, fr cui unquam verba declit lubrica illa Dea , id imie hominum generi contingere, ufus docet. Spem erim magis ipfam , ut Livii verbis utar,, quam fpei eaufam
intuentur. Nam quamvis plurimi eo rerun' fefe pervenisfe conftanter aliquanda
asfererent , ut jam emerfurum feetum ilium aereum, lapideni, inquam, philofophieum
pleno ore inelamarent; nihilominus potiundi tempore in ipfo, tanquam corvi hiantes
delufi, viclerunt , non fine aliorum rifu , ac fuo luc' u , collapfam in cincres facem:
Idque licet illis iterum atque iterunt contingat , ab incepto nihilominus non dimoventur, fed indies nova fpe inefe ti, identidem eandem ferram reciprocare /10'1 definunt.
Quid mirum? cum propoIti iftam tenacitatem in principiis artis ponat Geber,
propofito laborum prEemio, ex Augurelli teftimonio, ut vel minima lapidis parte;
— Argentum modo vivum fi foret requor,
Omne vel immenfum verti mare posfet in aurem.
Dicamus cum Polybio, non esfe fapientis prafidere conftanter iis , qufe aliter
evenire nata funt.
CICERO. 3. de Orat.
0 fallacem hominum fpem , fragilemque fortunam! et inanes noftras contentiones !
qute in medio fpaeio Crepe franguntur et corruunt; et ante in ipfo portu obruuntur,
gam portum contingere potuerunt.
FRANCIS. GUICCIARD. Hifi. lib. 4.
Plerumque hominum pro; rium eft quod ratione difficile coguofeunt , id libi cupiditate et fpe facile fingere.

IN AGONE, LIBERTATIO.
Seeleratos ingenti plerurnque improboque fon:no frui, ac in utramque aurem
dormire ; pins contra disIdio iaterno exagitari, quid mirum?
Parcere fubjectis, et debellare fuperbos
et prine pi hujus diabolo inquam, folenne, eft. Quamdiu enim robuftus ille
posfestioni lux incum' it, omnia ibi placida ac tranquilla funt: at Imulatque fortis
fortiori fuceul.nit, omnia in tumultu font, cunetaque furfam deorfum aguntur.
Quid te excrucias, mens pia? Non ex peceato fenfus peccati eft ; corruptionem tuam
non per corruptionem, fed ex gratia ercipis. Timor enim Del eodem modo vulnerat ,
inquit Auguftinus, quemadmodum medici ferramentum: id putredinem tollit et
videtur quaff vulnus augeere; nam dum putredo esfet in corpore, minus erat vulnus,
fed perieulofunt; accedit ferramentum medici, minus dolebat illud vulnus, quam
dolet mode, cam curator. Sed idea plus dolet, accedente medicina, ut nunquarn
doleat , fuecedente falute. Perim ofum fortisfimis imperat dux. Nunquam impugnari
debilitatis est.
Jacob. 1. 10. Beatus vim, qui fuffert tentationem: quoniem rum probatus fuerit ,
accipiet coronam, quam lepromitit Deus diligentibus fe.
BRADFORT. Si ad fui eros iter tendere yetis , ad interns pries navigandum eft :
cuneta enim Dci opera funt in mediis contrariis.

LECRET. lib. 4,
— Potiundi tempore in ipfo,
Fluctuat incertis erroribus ardor amantum.

Fallitur augurio fpes bona fmpe fuo.
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TIJRPE SENILIS AMOR.

GERIMPELT VEL, EN VRIJT NIET WEL.

GEEN DORRE BLOM, IS WELLEKOM.

De roos, daer menig dier quam eertijts om gevlogen,
Staet nu, eylaes! en treurt, van niemant aengetogen;
Geen witje fit'er op, geen bietje " fuyght'er aen,
haer bloemtjen heeft gedaen.
En vraegje: waerom dat?
Pleeght liefde, foete jeught, en ftelt u om te pared,
Dat is het rechte wit van uwe groene jaren;
Mint eer uw bloemtjen ruyft of na der aerden duyeld ;
tiw befte goet verflijt, al wort'et niet gebruyckt.

Wanneer de verfche roos eerft uyt hegint te puylen ,
Al wat om bloemen vliegt, dat foeckt'er in te fchuylen;
Maer alsfe neder helt, verwonnen van den tijt,
Soo komt'er niet een bie die haer am honigh vrijt.
Siet daer een ondt gebruyck ontrent de groote ftaten:
Het rijck dat onder leyt, dat is terftont verlaten;
Een yder wijclit'er van, oock die het eens verkoos:
Men foeckt geen honigh-raet als by de verfche roos.

I TIM. V. O.
DE VROUIVEN , DAT SY IN REYNEN KLEEDE HAER SELVEN
VERCIEREN MET SCHAEMTE ENDE MATICHEYT , ENZ.

Ghy klaeght
moye Trijn, en toont u gants verbolgen
Dat u tot vuyl bejagh de Venus-jonckers volgen;
Wel, kint, na mijn begrijp, het is uw eygen fchult ;
Ghy zijt te veyl gekleet en al te weyts gehult:
Ey , let eens hoe de Bien ontrent de rofen fweven,
Terwijl zy hare jeught foo weligh open geven;
Let hoe in tegendeel het dorre bloemtjen ruft;
Siet! aen het fedigh kleet en wrijft geen vuyle luft.
1) 't Is den aert van de been, op geen dorm rofen of Liftmen haer te ietten.
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Staets-luyden , foo wanneermen in bedencken leyt, wat verbonden en vrientfchappen voor Princen geraden zijn, oft niet: plegen veeltijts te redenkavelen, gelijck Lucanus fchrijft, dat Photinus, in den raedt van Ptolomeus
Koninek van Egypten, tegbens Pompejum gedaen beeft, aldus fpreeckende:
Soo ghy wilt mengen uwen ftaet
Met iemant dien het qualijck gaet ,
Soo weet , dat by met fijnen val
U licht daer heuen trecken fal:
This foeckje niet te zijn befpot
Soo voeght u by het befte lot.
De Elephanten zijn niet gewoou anders, als een ryfende fonue aen te
bidden: de Grooten volgen den aert van dat groote gedierte. 't Is forgelijck
op een wanekelbaren muer te fteunen , mits men lichtelijck den muer foude
doen vallen en fel& daer ender blyven. 't Zy in gemeene, 't zy in byfondere faecken: werwaerts 't geluck, derwaerts draeyt en neyght haer oock de
gunfte der menfchen. Niemant, die vrientfchap foeckt, voeght hem by den
ellendigen. Om onderlinge nuttigheyts en voordeels wille, woonen de menfchen
by malkanderen: de eene hant wafcht de andere , om datfe felfs fehoon foude
werden: de man neemt de vrouwe , de vrouwe den man, ieder om eygen
gemacx wile. En bier in beftaet den bant des burgerlijeken levees, feyt
Ariftoteles.

Weeft (feyt een van de Oude) matigh in kleedinghe, gemeenfaem in fprake,
hens van monde, eerbaer van herten. Die te veel bout van fijn lichaem,
bout weynigh van de eerbaerheyt, feyt Seneca. De Nonnen van de Goddinne
Vefta werden by de Romeynen in verdachtheyt gebracht van oneere, foo
haeft de felve eenige uytwendigheyt in hare kleedinge beftonden te betoonen;
want fy oordeelden, dat het uytmuytende cieraet niet alleenlijck was een
ftilfwijghende teycken van een wulps gemoet, maer felfs een openbare aenlockinghe van alle dertele oogen: want, gelijck het uytbangen van de veylkransfen voor de Herbergen, een teycken is dat'er wijn te koop is, foo
meynden fy, dat een uytwendigh kleet een peyl was van veyle eerbaerheyt.
Laet ons dan befluyten, dat'et voor een Chriften niet en voeght, eere te
foecken uyt de vercieringe des lichaems , terwylen hy wat finders heeft , dat
met beter reden by hem behoort verciert te werden, namentlijck de ziele.

IN CADUCUM PARIETEM NON INCT INANDUM.
Arcanas procerum technas et principis artes ,
Juraque regnandi nosfe putantur apes:
Floribus hm nitidis , violifque recentibus hrerent ,
Languida fi qua rofa eft, incomitata jacet.
(Scei tra fuperba labant , runt et rua funera regnis,
Non homini tantam ftat fua fire dies).
Quid tibi cum mireris ? felicia fcedera queere;
Languida, crede mihi, nil rota mellis habet.

TURPE SENILIS AMOR.
Frondibus irriguis, violifque recentibus keret ,
Perque novos fibres lreta vagatur apis l.:
Si qua rofa eft, quse lasfa comas collumque remiflt,
Prseterit hauc, dulces nec petit inde favos.
Nullus amens canis dat florea ferta capillis ,
Dat vetulie fronti bafia nullus amens.
Parcite formofm nimium din parcere formic,
Turpe puella Penes, in fene turpis amor.

DE ROSE FLESTRIE NUL SE SOUCIE.
La rote qui ja chet , la mouche i mid ne touche ,
Mais la gaillarde fleur I aifotte de fa bouche;
Voila un traict d'Ettat: l'abeille nods a , trend
Que joindre ue fe relit au Prince declinant.

VIEILLE FLEUR GIST SANS HONNEUR.
Jamais voit-on l'Amour,, jamais voit-on l'abeille
Alter cueillir fon mid fur rote trop vieille:
Aupres la frefche fleur la mouche faict fon tour.
A Page verdelet convient le dour amour.
AUFE RIMUR CULTU.

Multa vagatur apis, deur° ftrepit agmine crabro ,
Dum rota purptreo flore fuperba nitet;
Condat opes; alin mox turbi . molesta volabit ,
Et fua mella rofis iutemerata manent.

Scurra pudicitiam ne quis tibi vase lacesfat ,
Confilium pofcis fmpe , Tryphcena, meum:
Adfit ubique pudor caftique modeftia vultus;
Ike lafciva menus fiftitur arte prod.

East. 11. 4. NE TE GLORIFIE POINT EN PARURES D'ACCOUSTREMENTS , ET NE T'ESLEVE POINT AU JOUR DE LA POMPE.
L'ateille ne s'asflt fur langoureufe flour:
La fine mouche-i-miel et le defir lubrique
Le fol amour ne tonche h ceux d'un humble cceur.
S'en vont d'un pas efgal, pareille eft leur practique:
NE IN CADUCUM PARIETEM.
Homines Politici cum de fouleribus Principi vel Reipublicre qumrendis ac ineundis ,
deliberant, eodem fere modo , quo Photinus coram Ptolomico contra Pompejum,
ratiocinari folent
Dat pcenas laudata fides, cum fuftinet, inquit,
Quos fortune premit. Fatis accede, Deisque,
Et cole fcelices, miferos fuge.
Orientem folem adorare folent maxima' belluarum; fie et Magnates. In caducum
quippe parietem li quis inclinet, et ipfum mere et parietem evertere, mutuaque fete
ruins conficere frepe compertum eft. Certe tam in publieis , quam in privatis negotiis,
quocunque fe fortune, eodem etiam favor hominum fete inelinat , ait Trogus.
Nulla fides unquam miferos elegit amicos.
In quam domum , inquiunt, vefpillones veniu t, fignum eft funeris; reipublien
labentis, ad quam fulciendam adhibentur focii debiles ac miferi; qumrunt ii
Qua cum gente cadant.
Societatem autem civilem jam ab initio utilitas concivit et continet, ait Philofoph.

AUFERIMUR CULTU.
Efto cultu modicus (ait ex Antiquis aliquis) fermone facilis, ore probo , animo
verecundo. Honeftum fane ei vile eft, inquit Romanus Philorophus , cui corpus
nimis carum eft. Hine virgins Veftales , elegantiori cultu ac veftitu decorates, in
fufpicionem invifm virginitatis vocatas olim h Romanis fuisfe, legimus. Judicabant
enim yid prudentisilmi non modd taciturn indicium mentis non fatis pudiete , verhm
etiam apertum lenocinium veftibus inesfe , quo lafeivi juvenum oculi allicerentur, , ac
in libidinem raperentur; ut enim hederam furpenfam vini Nenalis indicium, its
cultum immodicum pudicitire , arbitrabantur. Dicamus ergo, turpe Chriftiano esfe,
cum animam habeat , captare laudes ex corpore.
1 Petr. 3. Mulierum ne fit extrinfecus capillatura , aut circundatio
THEOPHRAST. Mulier nec alios videre , nec ipfa videri debet, fi eleganter ornate;
utrumque enim ad res inhoneftas incitamentum eft.

Lucan. lib. 8. — Fatis accede, deisque ;
Et cole fcelices, miferos fuge.
LIPS. CIVIL. Doct. lib. 6.
Socios legi fuadeam qui utibiles , et viribus et loci opportunitate, esfe posfint: nam
infirmis ant miferis quid te jungas ?
UN. i 1I Proverb.
Amare juvcni fructus , crimen rent.
GLOSSA Corp. Gallic.
C'eft chore ausfl follaftre de voir le gendarme qui va an bafton , que l'amoureux
qui ne pent marcher fans aide.
HORAT.

Define, dulcium
Mater fleva Cupidinum ,
Circa luflra decem flectere moilibus
Tain durum imperils. Abi
Quo blandsc juvenum te revocant preces.

1) Apes a mareidis floribus abftinere folent : mortuis, ait Plinius, floribus no quidem corporibus infidunt.
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SIBI NEQUA111, CUI BONUS?
SICH SELF QUAET, NIEMANT NUT.

ONDER VRIENTSCHAPS SCHIJN, BESORGHT
HY 'T SIJN.

Vrijt met een luftig hert. Waer toe bedroefde finnen?
Doet als het velt hoen " plagh; dat weet hem vet te minnen;
Doet als het geeftigh dier 2 dat aen den rijcken Nijl
Eet fat, en niet-te-min bedient den crocodijl.
't Is dwaesheyt, foete jeught, en rechte vife-vafen,
Door al te grooten brant te quelen of te rafen :
Ghy, die een frisfche maeght uyt reyner minne dient,
Belieft haer na den eyfch, maer blijft uw eygen vrient.

Een vogel, wel bekent ontrent de Nijlfche ftranden,
Bedient den crocodil, en peutert hem de tanden;
Hy fwiert ontrent het beeft, waer dat'et henen gaet,
En fiet! hoe fchoon het dient, ten foeckt maer eygen baet.
Al fchreeuwt men overluyt: Diana van Ephefen,
Gaet, let eens wat'er fchuylt, het fal wat anders wefen;
Neemt hier op uw gemerck: wie flockt gelijck een ftruys,
En dient de landen niet, maer eer fijn eygen huys.

PHILIP. III. 19.

DAER WANDELEN VELE , WIENS GOD DEN BUYCK IS,
DEWELCKE AERTS GESINT ZIJN.

Wanneer de crocodil is fat en vol gefopen,
Soo komt tot fijnen muyl een vogel ingekropen,
Die fuyvert hem den mont en al om weynigh aes:
Wat gaet het beesken aen ? voorwaer het is te dwaes.
Maer fegh eens, arrem dier, is 't niet een beter leven ,
Te nutten flechter koft, en vry te mogen fweven?
Hoe geeft fich menigh menfch tot alle vuyl gebruyck!
En al dat, maer alleen ten dienfte van den buyck.
I) La Perdrm s'engraisfit k couvrir la femelle. Plutarch.

2) Van dit voge]ken Trochilus genaemt, fiet Kin. lib. 8. cap. 25.
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't Is heft, feyt Tacitus, de foodanige in dienfte van den laude te gebruyeken , die wel mans genoegh zijn om haer faecken te verrichten, evenwel
nochtars niet al te groote overvliegers: want, gelijck Thucydides meynt,
rondo gefellen die maer eenen derm hebben (gelijek men feyt) en die reeht
uyt, zijn immers foo dienftigh totte beleydinge van 's landts fakeu, als de
fpitfvinnige hayr-klyvers. De reden daervan is, onder andere , dat defe
fcherp vogels, alsfe qualijek willen, al to veel kromme fprongen ter hant
hebben, om haer loos en boos voornemen voor de oogen van de gemeeute to
bewimpelen, als wetende foo behendelijek haer eygen voordeelen inetten
deckmantel van 't gemeene te bekleeden, dat fells de fneegfte van alien niet
en konnen merken waer 't vaft is. Daer in tegendeel van dien, dole effene
en eenvoudige verftanden gemeenlijek ofte geen ffimme ftreken en derven
aenreehten, ofte wel, fulex beftaende, werden liehtelijek achterhaelt, en
betrapt. Soo is dan belt het gevoelen van Tiberius, die en hielt niet van
uytmuytende deughden, hatende oock foodanige gebreken : vreefende van de
befte eygen gevacr, van de quaetfte gemeene fehade.
Wat zijnder al geilepen gaften,
Soo afgericht om toe te taften,
Dat al hun doen fchijnt voor 't gemeen:
En feet! 't is maer voor hun alleen.

Indien den menfche, terwylen dat hy befigh is met eten en drinekeu, niet
meer fijn Inften als den nootdruft en fochte in te volgen, en dat de begeerlijekheyt altijts ophielt met den honger: voorwaer by en foude niet befchadight
werden, noch door de keucken in zijn goet, noch door de gulfigheyt in zijn
gemoet. Wat een dwaefheyt! men fpijft een vogel duyfentmael, al om eens
van de feive gefpijft te werden: en aen het gene, dat ons voor eeuwigh
foude konnen fpyfen, en weet men nauwelijcx een koude Poop waters to wille.
Men doorfnuffelt lant en zee, om het lichacm met alle leckernyen vet en
dick te maeckeu, en middelertijt en neemt men nauw eens de pijne zijn
eygen fells recht te onderfoecken , op dat de ziele haer rechte bekomfte
hadde. Sekerlijck hy betoont hem der zielen onwaerdigh te zijn, die sneer
te doen heeft met zijn lichaem, als met haer op te koefteren. Wat voeght'er
doch een menfche minder, als den buyck en 't gene den buyck nabuerigh is ,
als voor eon God to achten? De wijsheyt (feyt'er een wijs man) woont in
't drooge, niet in poelen of morasfen. Al te vochtige landen brengen niet
als puyten en Padden voort, als onbequaem zijnde tot goede vruchten. De
buyck, opwallende van overdadigheyt, werpt niet uyt als fchuym van onkuysheyt. De Medecijn leert fparigheyt goet te zijn voor het lichaem; de
Wijsgierige voor het verftant; de Leeraer der Godheyt, voor de ziele.
Willen wy alle en yder van de voorfchreven dingen goet doen, laet ons met
maten fparigh zijn.

SIB' NEQU AM , CUT BONUS:
Stulte aliquis nimio languet miferabilis igne,
Stulte aliquis tigno fiebile pendet onus.
Sit tibi cura tui , dmn te coucedis =km;
Quid lacus , aut laqueus , quid tibi mucro fubit ?
Se quoque curat avis I , tibi dum , crocodile, miniftrat
Et perdix , veneris munere , pinguis abit.
Et curare cutem potes et fervire puelhe :
Quod nimis, ut pasfim , fir in amore nocet.

PUBLICA PRETEXUNTUR , PRIVATA CURANTUR.
.iEgypti cum pinguis ager,, tibi bellua Nili ,
Nilus et ipfe pater prandia bina debit.
Regulus ut deutes curet tibi, guttara luftrat ;
Scilicet : at faturo rentre recedit avis.
Fana licet jactet Demetrius alta Dianne 2 ,
Nil nifi privatas pectore verfat opes.
Res agis ipfe teas, bone vir, burn publica tractas ,
Idque patet, redeas cum gravis sire dommn.

SOIS SERVITETJR , SANS CREVECtEUR.
eus eftre fage arrant? va t'en de telle forte
Que lien, que tout plaifir,, ton ame n'en rapporte:
Va , fui le Roitelet , lequel eft fi habil ,
Qu'il fe rapaift , alors
fert au Crocodil.

A LA COUR DU ROY , CHACUN POUR SOY.
Robin faict grand devoir,, tout pour la republique ,
Ainfi le bit-il, mais remarquez fa practique ,
Vous trouverez en fin qu'il foit un vrai Trochil ,
Lequel s'eft engraisfi fervant au Crocodil.
0 PRODTGA RERUM LUXURIES!

Bum fatur,, ad fulvas Nili Crocodilus arenas,
Turpiter eructans littera vafta quatit ,
Regulus, ore trahens hrerentes dentibus (Teas,
Relliquias pretium vile laboris habet.

Nonue foret melius nulli fervire tyranno ?
Perque nemus victu liberiore frui?
Turpe minifterium fatausi prwftamus et orbi :
Vah pudeat I folus prEemia venter habet.

Proverb. 9. 17. LES EA-CI DES-ROB-FES SONT DOUCES ET I.E PAIN PRINS EN CACHETTE EST PLAISAN T.
As tu done, pauvre oilcan, la bouche fi friande ,
Proftituant ton corps au monftre fi hideux ?
Que tu vas t'hafarder, pour fi peu de viande ,
Qui fert aux appetits , o qu'il eft malheureux !
NON ID AGIS, QUOD AGIS.
PrEeftat tales, inquit Tacitus, ReipubIew adbibere , qui pares negotiis , neque fupra
funt: hebetiores enim, quam acutiores , nt plurimum , melius rempub. adminiftrare ,
multis creditum eft. (Thucyd. lib. 3). Ob rationes , inter alias, quia multiplici
cautione (fi maid fide eos agere contingat) nimifque callide artes fuas tegant et,
fpeciofe Reipubliere prEetextu, fuss res agant ; adeO at vel emunetisfimre naris ant
fallaciam non difcernaut , aut impedire non posfint. De tali bus Guicciardinus: chi da
it configlio , fe non e melte fidele , per ogni piccolo fuo commode, per ogni
leggier' oceafione , drizza fpesfo it configlio a quel fine, the pin gli torna a propolito,
O di the pin ii compiaci. Die, qumfo , trochilum dentes croeodili fedulo , ut videtur,
curantem , ventri fuo confulere quis non credat? ingenui autem ifti et paulum modo
fupra vulgus , ftratagemata hujufmodi vel omnino non tentant , ingenio fuo diffifi ,
vel non tarn (auto, quin facile detegautur. Bona hie ergo Tiberiana cautio , ille
nee eminentes virtutes fectabatur et rurfus vitia oderat; ab optimis periculum fibi ,
pesfimis dedecus publicum metuebat , inquit Tacit.
LIPS. de Conft. lib. 1.
Vidimus agreftes Ga=pe trepidare , et coneurrere , et rota facere , cum calamitas
ingruit aut tempeftas ; fed tu, cum defterit , eofdem fevoca et examina , reperies
ununaquemque timuisie duntaxat fegefi et agellulo fuo (et infra) mundus unirerfus
exercet hiftrioniam (ait Arbiter); comcediam , d boni , luditis et veluti perfonfi patrice
rem privatam curatis.

MICH. DE MONTAGNE : quelque perfonage que l'hornme joue, it joue toufiours le
Tien parmy.

0 PRODIGA RERUM LUXURIES!
Si quoties cibum fumimus , non voluptatis potius , quam valetudinis negotium
ageremus , atque ibi defineret cupiditas , nbi finitur necesfitas ; fane nee patrimoniorum
exitium culina , nee animorum pernicies foret gula. Avem aliquam (vah dementiam) !
millics pafeimus , ut femel ab ea pafcamnrr quod ver6 siterni alimenti occafionem
liberalisfime nobis offert , vix potu frigid ° dignamur. Terram ac mare fcrutamur, ut
(ibis exquifitis corpus faginemus; ut animsi bene fit, vix aliquis feipfum infpicit.
Eequid homine magis indig,num , quam ventrem et pre ventri ricina funt , tanquam
pro Deo habere ? Sapientia in hero habitat, inquit ille, non in paludibus ac
lacunis. Fundi nimio humore diffiuentes nil fere prsiter bufoues, ranas , ac hydros
generare folent , utpote frugibus ferendis inutile. Venter mero wftuans , inquit
Hieron., defpurnat in libidinem. Alftinentiam , ut corpori bonam , laudat Medicus ;
ut ingenio, Philofophus ; ut animre, Theologus. Si omnibus et fingulis bene velimus ,
ipfa colenda eft.
INNOCENT. de Vit. Viler Hum.

Gula paradifum clank , primogenituram vendidit, fufpendit piftorem , decollavit
Baptiftam; Nabuzaidam princeps coquorum templum incendit et Jerufalem totam
evertit. Balthafar manum contra fe feribentem eonfpexit in convivio , et eadem nocte
interfeetus eft a Chaldreis.

OVIDIUS lib. 1 de Reined. Armor. ad Capidinem.
Et puer es, nec te, quidquam nifi ludere oportet.
ucle , decent annos mollia regna tuos.
Cur aliquis rigido fodiat fua pectora ferro ?
Inv idiam credis pa cis amator hates.
DIERON. Amor immoderatus ipli amori nor isfime inutil es facit; nam quum fruendi
cupiditate infatiabili quis flagrat , tempora fufpicionibus , lachrimis , querelis perdit ,
otium fui facit et 110TISfillle fibi eft odio.

1) De trochilo five arium rege , crocodile denten fcalpente et fe laginanie , confule Plin. lib. 8. cap. 25.

.2) Actor. 19. 35.
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DRAEGHJE DOECKEN, WACHT VOOR HOECKEN.

Siet , wat een egel doet om fijnen koft te rapen :
Hy wort gelijck een bol, en blijft foo liggen gapen;
Wel aen nu , muyfen fpringt; naaer fchout het duyfter gat,
Want wie het hol genaeckt die is terftont gevat.
Speelt heus en open fpel, want alle fluypers hoecken
Zijn lager voor de jeught en plagen voor de doecken
Men fchildert Venus wicht van oude tijden blint,
Oindat men fijn bejagh veel in bet d ayfter vint.

HET KLEYN VERDRAGEN , OM 'T GROOT
TE BEJAGEN.
Den egel wort een kloot, en gaet foo liggen gapen
Om door een open mont den koft te mogen rapen;
Doch of hy fehoon een muys vry dichte by hem fiet,
Hy des al niet-te-min en roert fijn leden niet;
Maer komt het weligh dier hem in den mont te dwalen,
Soo moet het metter doot fijn eerfte fpel betalen:
Een die bedriegen wil verdraeght ten eerften wat,
Tot by eens zijn bejagh met vollen monde vat.

1 PETR. 1. b.
WEEST NUCHTEREN WAECKT; WANT DE DUTVEL GAET
OM U SOECKENDE WIE Iiv VERSLINDE.

Den egel kept den muys en fijn gemeene gangen ,
En weet daerom bet dier oock met gemack te vangen :
Hy toont den muys een hol, en 't is zijn grage muyl ;
En fret, in korten tijt , het dier is in den kuyl.
De vyant van den menfch heeft even defe vonden ,
Hy kent ors in der aert, hy weet ons lieve fonder;
Een die na vrouwen helt , die wort'er door bekoort
En wie den wint bemint , die wort'er in gefmoort.
I
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Niemant (feyt Guicciardijn) bedriegt'er lichtelijek een ander, als den genen
die den naem heeft van niet te bedriegen. De schorpioenen , by iemant
gehandelt werdende, fchijnen eerft wat to fpelen, maer terftout daer na genen
fy een doodelijcken fteek. Die fiju bedrogh met bedrogh begint, en is in
verre na de ilimfte bedrieger niet. Andere, die hier op meer afgeveerdigt
en geflepen zijn, fenden eenige handelingen van goede trouwe als voren uyt,
en fpelen daer na eerft haer perfonagie. Vogelaers en jagers vangen dan
heft en meeft, wanneerfe, als maer flechtelijek voorby gaende, ofte eenig
Iandtswerck fchijnende te doen, 't gedierle onverhoets op bet lijf vallen. In
't verftricken van menfchen, is 't al het felve. De meefte fchalken trachten
eerft te wege te brengen, door eenige fchiju van trouwigheyt, dat men hun
geloof geve , en dan eens haer open fiende en haren flag waernemende,
taften in 't vet tot aen de kneuckels toe. In 't korte, hoe een bedrieger
voor min bedrieghlyck wert aengefien, hoe men door hem meer bedrogen wert:
Is eenigh menfch voor goet vermaert,
Die midd'lertijt is quaet van aert,
De fulcke, door fijn flimmen geeft,
Bedrieght de werelt aldermeeft;
Want op een lineker die men kent,
Heeft ieder een het oogh geweut;
Maer daer is niemant die hem waeht
Voor een die deughtfaem wert geacht.

Wy zijn des feker (feyt Auguftinus), dat de Duyvel de innerlijeke gedacbten
des menfchen geenfins en weet: want de geheymenisfen des herten zijn dien
alleenlijck bekent, tot weicken gefeyt is: ghy alleene kent de gedachten der
menfchen kinderen. Dat nochtans aen onfen vyandt de natuerlijcke beweginghe van ieder menfche, door het uyterlijck gebaer, bekent is, kan felfs
daer uyt afgeuomen werden, dat hy foo doortraptelijck zijn lagen weet aen
te leggen, naer eens ieders innerlijekfte genegentheden. De visfeher en
vaught uiet alderley visfehen met eenderley aes. De vogelaer weet fehier
elcken vogel met een fonderlinge greepe to verrasfen: 't Gaet mede foo
met onfen vyant. De duyvel (feyt Ambrofius) weet na te fporen tot wat
fonde ieder van ons meeft genegen is, en daer na leyt hy lagen aen. Den
blymoedigen fal by gemeenlijek komen befpringen met vleefchelijcke luften,
ydele eerfucht, ofte diergelijcke fouden. De gene die harder van aert zyn,
met gramfchap, hoogmoet, ofte wreetheyt. Wat raed? feeckerlijk nademael
wy to doen hebben tegens overfte, tegens machien, tegens geeftelijcke
boosheden, in 't korte, tegens de wapenen des Duyvels? wat is'er beter te
doen als aen te doen de wapenen Godes?
Na ons finneu zijn genegen,
Komt de Duyvel ous bewegen:
Jonge
weeligh bloet,
Brenght by welluft in 't gemoet:
Droeve finnen komt hy quellen
Met wanhoop, en anxt der hellen:
Heete breynen dringht by voort
Tot gevecht en wreede moort.

LUDITE, SED CASTE.
14luribus infidias glomeratus eehin us in orbem
Dum ftruit, effingit, qua locat ora, fpecum,
Vicinas mare faliunt impune per herbas,
Fieta fed excurrat II quis ad antra, pent.
Noftra Venus purasque manus, et pectus honeftum
Exigit et tenebras ac vada cmca fugit.
Plectitur obfccenis qui furta tegenda latebris
Cogitat, et cujus gaudia erimen habent.

PARVA PATITUR, UT MAGNIS POTIATUR.
Fit globus, inque globi medio Caput abdit eehinus
Et vafer in parvum contrahit ora fpecum:
Tegmina mus fpinofa, peti fe nefcius, ambit;
Et vagus impunem fertque refertque gradum;
At csecas ineat latebras et non fua luftra;
Turn demum in prsedam promptus echinus erit.
Ut fallat tune, cum pretium putat esfe laboris,
Prmftruit id parvis frans fibi magna fidem.

RIRE SANS MAL-ENGIN.
Nul mal oat les fourys et fentent nulle peine
Jouant au defcouvert et fautants par la pleine:
dais les voile perdus, en devenant fripons ,
Au jeux it faut garder d'honeftete les goads.

SUPPORTER PEU, POUR EMPORTER TOUT.
Quant l'herisfon les fauts de la foury fupporte,
Ce n'eft, que pour ouvrir a fes de g', ihs la porte.
Au fin regnard, quitant de fon droit quelque bout,
Jamais ne fie, car c'eft pour ravir le tout.
OBJECTA MOVENT.

Fit globus, intidias nun dum tendit echinus,
Et jacet immoto corpore fufus humi;
Os latet in medio, quod dam i utat esfe cavernam
Mufculus , ad focios non rediturus, init.

Cum vitium, quod quifque colit, rex calleat orei;
Illius objectu pectora noftra trahit.
Lurco cibi capitur, vinofus imagine bacchi;
Virginis alpeetu mota libido furit.

2 Corint. 11. 3. JE CRAINS QU'AINSI QUE LE SERPENT A SEDUIT EVE PAR SA RUSE, SEMBLABLEMENT EN QUELQUE SORTE VOS PENSEES
NE SOYENT CORRUMPUES,
Le Satan eft trompeur, tout d'une mefme rule,
II fgait Men quel peche chacun caresfe au Coeur,
Dont les fouris aux champs le herisfon abufe:
Par la it nous asfaut. 01 garde le malheur.
PARVA PATITUR, UT MAGNIS POTIATUR.
Appofite ad mvum quod vivimus, ad rem quam tractamus, dixisfe mihi vifus eft
Guicciardinus: Niuno pin facilmente inganna gli altri, the chi e folito et ha fama,
di non gli ingannare. Nemo, inquit, facilius fallit, atque ille, qui in fama eft non
fallendi. Idem, fed aliter, Cicero: totius injuftitias nulla capitalior, quern eorum, qui,
cum maxime fallunt, id agunt ut both videantur. Scorpius, fi mann tractes, ludere
paulifper videtur, at mox oblique caudii ferit. Qui dolos a dolis ineipit , fimplex
veterator eft. Fallacioribus folenne eft borne fidei actus aliquot prmmittere, mox
lsedere. Qui aucupantur,, ant venantur, facilius fallunt a yes, ant feras, fi aliud
agentes, hoe eft, iter facientes, ant agros colentes, id faciant. In capiendis hominibus,
idem eft. Mullis, inquit Cicero, fimulationum involucris tegitur et velis quibuidam
obducitur mens hominis fraudulenti; Irons, oculi, vultus, perfmpe mentimAur, oratio
verb ftepisfime. Vigor ingentibus negotiis par, eo acrior, , quo fomnum et inertiam
magis oftentat, inquit Tacitus. Cave, cave vulpiones iftos.
PERS. Satyr. 5.
Pelliculam veterem retines et fronte politus,
Abftrfo rapidam geftas fub pectore vulpem.
LIVIUS : Fraus in parvis fidem fibi prmftruit, ut, cum °perm pretium eft, cum
mereede magna falat.
PLUTARCH.

OBJECTA MOVENT.
Internas animi cogitationes diabolum
videre, certi fumus, inquit Auguftimus;
fecreta cnim cordis ille tantum dijudicat , ad gum dicitur: Tu nofti corda
filiorum hominum: eum tam,n ex indiciis fignilque exterioribus naturales hominum
inclinationes probe callere , fatis perfpicuum eft; idque vel ex eo facile colligitur,
quod tam artificiose laqueos pro cujufque genio norit difponere. Non coders' aftu
omne genus pifcinm aggreditur pifcator, fed pro palato enjufque efcam prwparat.
Non uno modo avem fallit auceps, fed has fiftula, illas laqueis, alias vifco. Genesis
humani adverfarius uniufcujufque snores et cui vitio inqui lint, intuetur (ut vere
Ambrof.) ac talia homini objicit, ad pre facilius cognofcit inclinari inentem; tit
blandis ac lsetis moribus luxuriam, vanam gloriam, et timilia; af l eris mentibus iram,
fuperbiam, ac crudelitatem proponit. Quid agimus, ut hofti tam calido refiftamus?
certe cum nobis fit pugna adverfus principes, poteftates, adverfus fpiritualia x.equitise,
adverfus arma diaboli, quid reftat, nil ut induamus armaturam Dei ex confilio
Apoftoli , Ephef. 6. 11?
GREG. lib. 20. Moral.
Prins eomplexionem uniufcujufque adverfarius perfpicit et tune tentationis laqueos
ponit. Alias namque lcetis, alius triftibus, alias timidis, alius elatis moribus
exiftit. QuO ergo adverfarius occultis facile capiat, vicinas complexionibus deceptiones
parat: et quia lsetitiae voluptas proxima eft, Icetis moribus luxuriam proponit. Et
quia triftitia in iram facile labitur, triftibus poeulum difcordise porrigit. Et quia
timidi fupplicia formidait, paventibus terrores intentat. Et quia elatos extolli laudibus confpicit , eos ad qusecunque voluerit blandis fax oribus trahit.

Formofas intueri jucundisfimum, tangere autem et tractare fine perieulo

non licet.
PLAU Trin.
Amor latebricolarum corruptor.

etc. pro Mar. Ccelio.
Detur illiquid mtati, fit adolefeentia liberior,, non oninia voluptatibus denegentur.
DummodO illa in hoc genere przefcriptioque moderatioque teneatur, pareat juventus
pudicitise fuse ne fpoliet alienam, ne probrum caftis , labem integris, infamiam
bonis inferat.
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ODIT AMOR MEDICUM.

DIE BLUSCHT MIJN VLAM, DIEN WORD' ICK GRAM.

'T ZIJN STERCKE BEENEN, DIE WEELDE DRAGEN.

Wanneer de fmit het ftael gaet in het water fteken,
Om door het koele nat den brant te mogen breken ,
Siet, wat een wonder ding! het maeckt een groot gerucht,
Het fchijnt of dat'et kijft, of immers dat'et fucht.
Moet niet de minne-brant een felfaem plage wefen!
Hoe feer de minnaer klaeght, by vreeft te fijn genefen;
't Is dwaefheyt hier een vrient te trecken uytte pijn,
De fiecke fchout behulp, en wil ellendigh fijn.

Wanneer het yfer gloeyt te midden in de kolen,
Bevochten van de vlam, en in het vyer verholen,
Dan buyght het als een was ; maer raeckt'et in het nat,
Stracx heeffet wedcrom fijn harden aert gevat.
Hoe dwee is ons de ziel, wanneer gewisfe flagen
Ons treffen aen den geeft, of in de leden plagen!
Wy leven nae de tucht foo lang de roede flaet
De menfch is alderbeft wanneer 't hem qualick gaet.

IS 'T DAT GHY LIEDEN DE KASTYDINGHE VERDRAEGHT , GOD
SAL U ALS KINDEREN AENGAEN; MAER IS 'T DAT GHY
LIEDEN SONDER KASTYDINGHE ZIJT , SOO ZIJT GHY
DAN BASTAERDEN EN NIET KINDEREN.

Als 't yfer leyt en gloeyt te midden in de kolen,
Men fiet, men hoort'et niet, het is'er in verholen;
Maer foo het iemant lefcht, dan fchijnt'et dat het klaeght,
En dat het eenigh leet, oock in de vreughde, draeght.
Als God de fijnen ftraft, fy duycken en fy fwijgen;
Maer voorfpoet in het vlees die doet hun vreefe krijgen:
Sy houden gantfch verdacht des werelts loofen fchijn;
Ey laet, o God, mijn deel niet in de werelt zijn!

SINNE-

MINNEBEELDEN.

De gene die meer door noot, als door wille een matig Leven ter hant
trecken, foo haeft de dwang wech is, gaen weder het oude karre-pat in
(feyt Halicar.); fulcx is de rechte afbeeldinge van den aert der menfchen:
want, gelijek Agathocles feyt: wy doen foo lange wel, als wy in ancxt ziju;
en in tegendeel van Bien, foo de faecken weder beginnen wel te gaen, terftont
wijekt de dertelheyt weder uyt. De kinderen, terwijl het onweer raeft,
loopen onder de boomen fchuylen en onthouden hun daer in ftilligheyt: maer
foo haest als 't moy weder wert, feheurenfe de tacken van de boomen af,
en loopen daer henen. De menfch plach in tegenfpoet fijn toevlucht tot
God te nemen, 't hooft te laten haugen als een biefe: maer foo haeft als 't
hem beter gaet, het hooft in de windt te fteecken, en als voren fijn oude
gangers to gaen. 't Is mitsdien waer 't gene dat de Poeet feyt :
Soo laugh de menfch is fraey en kloeck ,
Soo leyt de Gods-dienft in den hoeck ;
Maer alfmen valt in tegenfpoet,
Dan heeft men God als by den voet.

Geluck en voorfpoet deks werelts wert niet fonder redenen verdacht gehoudeu by de Godfaligen : want 't en is hun niet onbekent, dat God de Heere
met ons gemeenlijek alfoo plach te handelen als de Medecijnen met de
fiecken doen; de wekke, oordeelende de fieckte ongenefelijck , en fiende dat
het met den fiecken wel haeft mochte ghedaen zijn, laten opentlijck toe, dat
men den felveu al to eten en te drincken geve, daer by eenigfins treck ofte
loft toe heeft : aen anderen daer-en tegens, aen welcker gefoutheyt fy nu
meyneu wat gewonuen to hebben, geven fy bittere en walgelijcke drancken
in, fchrijven hun feherpe eet-repels voor,, ja vliemenfe en fchroeyenfe fomwijlen, als de fieckte fulcx vereyfcht. God plachfe t'onder to houden die by
behouden wil, de andere laet by in 't wilde buyten den bocht fpringen.
Soo wanneer'er kinderen onderlinge pluckhairen, iudien wy lien dat'er niemaut
van de omftanders eenen jongen uytkipt en den felven berifpt, ofte met
flaghen kaftijt, fonder fich den anderen aen te trecken, wy oordeelen terftont
met Peer goet befluyt, dat den genen die flaet, den vader; die geflagen went,
des fells Pone moet wefen. Wie den Heere lief heeft (feyt Salomon) die
ftraft by, en heeft een welbehaghen aen hem, als een vader aen fijnen Pone;
Prov. 3. 12,

ODIT AMOR MEDICUM.
Ferrea masts rubens, furvis educta caminis
Quam faber in tepidam forcipe mergit aquam,
Sibilat et totas implet ftridoribus cedes;
Hoc indignari, vel gemuisfe voces.
Omnis amans rapidis uri fibi pectora flammis
Et gemit, et dominw Crepe recantat idem:
Hune aliquis fanare velit, fubit ira : quid hoc eft?
Infelix medicam refpuit Leger opem.

SUPERBA FELICITAS.
Sunt humiles animi rebus plerumque fub aretis,
Et rigidos mores fats finiftra fugant:
Res ut beta redit, mens ebria furgit in altum :
Optima fors homini pesfima corda tacit.
Anne vides? chalybs mitefeit in igne metallum,
Dam fornax rapidis follibus acta gemit:
At faber hone tollatque foco, mergatque fub undas;
Major erit fubitO, quam fuit ante, rigor.

QUI GUERIT L'AMANT LUY FAICT TOURMENT.
Le fer du marefchal, quand on le vent efteindre,
En fe plongeant en l'eau s'en va gronder et plaindre.
Offrir a l'amoureux fante, eft tout en vain,
Car it fe plaift au mal et ne vent eftre fain.

L'OFFICE ET LA SOMME, MONSTRENT QUEL SOIT L'HOMME.
Le fer eft doux au feu, mais hors de la fornaife
S'endurcit derechef. Quant l'homme eft en defaife,
Le voila tout mullet; mais retrouvant fon hear,
Tu le verras foudain tout esleve de cceur.
IN LETTS GMT.

Ingemit, in tepidis ferrum dum mergitur undis,
In flammd, rapido dum calet igne, filet.
Mens pia divinas, fine murmure, fuftinet iras,
Quodque gemat , cceli fi cadat reftus, habet.

Ergo dolens, fufpecta mihi mea gaudia, dicit;
Quid? mea, fancte Parens, portio mundus erit?
Abfit; et hie potius fremat orbis et orcus et tether ;
Dam mihi des alio gaudia vera loco,

Gal. 6. 14. IA NE M'ADVIENE QUE JE ME GLORIFIE SI NON EN LA CROIX DE NOSTRE SEIGNEUR JESUS CHRIST, PAR LEVEL LE MONDE
M'EST CRUCIFIE, FT iN.10Y AU MONDE.
Le genereux acier eft coi en la fournaife ,
Mais s'il eft mis en l'eau, lamente de fon aife;

Le noble efprit Chreftien, gai en adverfite,
Gemit, comme en fufpens , fur fa profperite.

SUPERBA FELICITAS.
Qui necesfitate magis, quam voluntate ad vitae temperantiam accedunt, quoties nihil
eft quod prohibet, relabuntur ad ingenium (ait Halicar.); eaque genuina humane
naturae deferiptio: nam lane bona opera, ait Agathocles, ita demam necesfitate
cogente deguftamus, quamdiu metus premit; et contra, ex fententia Jofephi, folet
infolentia fere crefcere rebus quiet:s. Videmus pueros , dum fmvit tempeftas , fub
arbores confugere, ibique quiete fefe continere; ferenitate vero fubfecutd aufugientes,
ramos arborum per lafciviam avellere: ita et nobis rebus afflictis ad Deum perfugium
eft, vitia devovemus, vita fanctimoniam prmferimus: at vix dum afflietio deftevit,
lafeivimus ingTai in Deum, fine et injuriofi , verisfimumqe fit illud Poetre:
Rarw furnaut felicibus
VIRG.

Nefcia mens hominum fati fortifque futurre:
Et fervare modum rebus fublata fecundis.
TERENT. Heanton.
Nam in meta esfe hum . , illi eft utile.

OVID.

IN LLETIS GEMIT.
Sufpecta eft fidelibus, nec immerith, hujus fceculi felicitas: didiceruut enim Deum
ita nobifcum plerumque agere , ut cum regris Medici; ii, malo jam inveterato ac
incurabili, ad exitium regrotos vergere dum confiderant, omnia iifdem , in gum appetitus
rapitur, dari permittunt; aliis contra, quibus jam melioris valetudinis fpes affulgere
ecepit, fuceos amaros propinant, anxii victus ratione earcent, ime, et (morbo interdum id exigente) urunt ac recant. Dens quos fervatos vult , hos ftricte habet,
reliquis ut lafciant, permittit.
Pueris inter fefe depugnantibus , fi alterum a fuperveniente align plagis excipi ,
alterum impuuem dimitti videmus, caftigantem vapulantis patrem esfe optima illatione
concludimus. Quem Dominus diligit (inquit Sapiens), hunc corripit ac caftigat, et
quafi pater in filio complacet fibi, Prov. 3. 12.
GREGOR. in 3foral.
Sancti viii, cunt fibi fuppetere profpera hujus mundi confpieiunt, pavidd fufpicione
turbantur: timent enim, ne hie laborum fuorum fructus recipiant: nec timent quod
divina juftitia latens in its vulnus afpiciat et exterioribus os vulneribus curaus, ab
intimis repellat.

Sentit amans fua damns fere, tamen hreret in illis,
Materiam culpre perfequiturque flue.
L'amour eft un plaifir fi don't,
Le mal en eft ft defirable,
Que je me dirois miferable,
Si j'eftois exempt de fes coups:
S'il faut mourir un jour,
Je veus mottrir d'amour.
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AFFLUIT INCAUTIS.

DIE LEDIGH SIT WORT LICHT VERHIT.

DIE NIET ONTSIET, IS HAEST TE NIET.

Daer was geen vinnigh dier,, dat oyt de flanghe guide,
Soo langh fy befigh was te midden op den velde ;
Maer doen fy lagh en keeck , en focht maer tijt-verdrijf,
Soo quam de loofe fpin , en viel haer op het lijf.
De prickel van de luft die komt van ledigh wefen,
Dus wie fich befigh hout, die wort'er van genefen ;
De Min gelijckt de Spin: noyt menfch en is gewont,
Als daer by fat en keeck , of doen by ledigh font.

Hoe magh de kleyne fpin (loch vechten mette flangen ?
Sy is te bijfter fwack , om oorlogh aen te vangen ,
Haer vyand is te fterck ; en des al niet-te-min
Soo wort de felle flangh verwonnen van de fpin.
Vraeght iemant hoe het koomt? de flange, facht gelegen,
Vermaeckt haer in het groen ; de fpinne daer en tegen
Ganfch wacker in de weer, beftoockt het vinnigh beeft.
0 vreeft doch voor een menfch, die niet een menfch en vreeft.

MATTH. XXVI. 41.
WAECKT EN BIDT, OP DAT GHY NIET EN KOMT IN VERSOECKINGE.

Wanneer de luye flangh is in het gras gelegen ,
En dat de guide Son kornt over haer gefegen ,
Soo is van ftonden aen de fpinne daer ontrent ,
Die flucx een boofe ftrael haer in de leden prent.
Wie ledigh fit en gaept, en luyert ganfche dagen ,
Die lijt geduerigh noot van duyfent quade flagen ,
Tot ondienft van de ziel. 0 vreeft , gefellen , vreeft :
De weelde fchiet haer gif tot midden in den geeft.
I
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Menichmael werden groote heyrkrachten van kleyne, machtige van fwacke
gefiagen, feydt Halicarnas. Niet en is'er foo vaft, dat geen gevaer en lift,
oock van het fwacke. De leeu felfs wert oock wel tot aes van 't kleynfte
gevogelte. Wildy van hier de reden weten? Sorgeloofheyt, foo in gemeene
als eygen faken, is een feecker beginfel van onheyl.
Die fonder achterdencken leven, ftaen als open, en zijn onderhevigh om
gehoont te werden.
Verachte vyanden hebben menichmael een bloedighe flagh veroorfaeckt, en
machtige Vorften en volckeren haeftelijck t'ondergebracht, feyt Livius. En
hierom is een vyant (hoe geringhe by oock zy) altijt te duchten.
Vreefe leert wijfheyt, en die voor lagen beducht is, wert felden betrapt.
Achterdencken leyt tot geruftigheyt, onvoorfiehtige hooghmoet tot gevaer:
al forgende ontgaet de wijfe het quaet. Laet het ons daerom houden met
ons out fpreeckwoordt: Die niet en forght, en heeft geen eere; ofte met
de byfpreucke van de oude Romeynen: de moeder vau vreefachtige ofte
vervaerde kinderen fchreyt felden.

Het gemoet des menfchen (feyt Philo) is een woonplaetfe ofte van de
deucht, ofte van ontucht; ofte (gelijek Bernardus feyt) des menfchen herte
is als een molen: het draeyt geftadelijck omme, -en maelt al wetter wed
ingebracht; maer indien men 't ledigh laet, foo verteert het fich felven.
Door ftilftant vererghen alle dingen. Een fteen, foo hy niet dickwils omgewentelt en wert, is feer haeft overloopen van mos en ruycbte. Als het yfer
ruft , foo roeft het. Opgefloten kleederen krielen van motten ende fchieters.
Een ydel gemoet is een herberge van fonden; een ledigh menfche , des duyvels
oorkusfeu. lck ginck, feyt de Wijfeman, voorby den acker der luyen, en
Stet! daer waren enckel netelen op, en hy ftont vol diftelen, en de muyr
was neder gevallen, Prov. 24. 30. De ledige weduwen befchuldight de
Apoftel als klapachtigh en fpreeckende, dat niet en betaemt, I Tim. 5.
In 't korte , ledicheyt is een moeder van beufelingen, een ftijf-moeder van
deughden. Laet ons dan forge dragen, dat, en God, als by ons komt befoecken, en de Duyvel, als by ons komt quellen, ons befigh mogen vinden
met eerlijcke oeffeningen.
Een die voor quaet hem mijden.wil,
En magh niet ledigh zijn of ftil;
Want 't is ganfch feker,, ons gemoet
Doet quaet, wanueer het niet en doet.

AFFLUIT INCAUTIS.
Dum prredas agit anguis, et ardua faxa pererrat,
Ambulat innocuas, tutus ab hdfte, vial:
Hunc improvifo perftringit aranea telo,
Cum jacet, in molli grantine, fufus humi.
Lafcivas abigunt tractata negotia flammas,
Quis videt intentos rebus amore trahi?
Bum vacat, et moll colit Otia peetus in umbra,
Turn patet, occulto tum fubit igne Venus.

PERICULUM VENIT, CUM CONTEMNITUR.
Imbelli noceat cui mollis araneus ictu?
Et quis non rigido tactus ab angue cadat?
Huic tamen ineumbens victrix dominatur arachne,
Et vaftum tenui perforat enfe caput.
Unde fit, ut coluber parvo cadat ictus ab hofte?
Languebat ferpens, et vigil hoftis erat.
Quam facile eft ftruere infidias nil tale timenti
Eft, quod ei metuas, cui metus omnis abeft.

UN CCEUR OISIF, D'AMOUR CAPTIF.
L'araigne ne pent oneq attrapper la couleuvre ,
Lors, quant elle eft au bole empefehe de quelque oeuvre,
Le coup mortel, helas! luy vient en repofant:
Rien , que le eceur oifif le fol amour furprend.

CRAINS TON ENNEMY, BIEN QUE PETIT.
L'araigne, Bien que foit foible et petite befte,
Rompt ncantmoins par fois au grand ferpent la tefte;
Qui ne redoute rien, eft aifement attaint,
Crain pour un tel, amy,, qui rien jamais ne craint.

QUID DORMITIS? SURGITE ET ORATE, NE INTRETIS IN TENTATIONEM.
Otia virus habent, et habet fors !seta venenum;
Fronde fuper viridi, radiis tepefactus Eois,
Deliciis vitiis mentis aperta via ;eft,
Otia dam ferpens defidiofus agit,
Sperne voluptatum illecebras, puer, otia fperne,
Ex alto tenni fe librat aranea filo ,
Hofte fub sterio ni cecidisfe velis.
Et colubrum parva cufpide fundit humi.
D'OISIVITE, TOUT PECHE.
Nul eft plus aifement du tentateur furpris,
Qu'un tel, qui a lee fens d'oifivite faifis.

Asfaillir le ferpent raraigne oneques n'ofe,
Si non, quant it au bois fe lafchement repofe.
EX SECURITATE CURA.
Majores interdum copies fternuntur a minoribus, potentiores a debilioribus, ait
Halicar. Nihil eft tam firmum, cui periculum non fit, etiam ab invalido: et leo
ipfe aliquando minimarum avium fit pabulum, inquit Curtius. Vis rationem? fecuritas , tam in publicis quam privatis, certisfimum calamitatis folute viventes
undique patent, et oportuni injurire multas occafiones preebent infidiantibus, ait
Philofophus. Srepe etenim et contemptus hoftis cruentum certamen edidit, et inclyti
populi regefque perlevi momento victi funt, ait Livius. Inimicum fane quarnvis
humilem, docti eft metuere, ex confilio Seneca?. Metus quippe prudentiam docet;
quique infidias timet, hand facile in eas impingit. Timor fecuritatis dux, periculorum prrefumptio: metuendo quippe fapiens vitat malum. In ipfa igitur fecuritate
animus ad difficilia fefe prseparet , ut contra injuriam fortune' inter beneficia lirmetur.
Timidi matrem non flere, vetus adagium eft.

Matth. 13. Cum autem dormirent homines, vent inimicus, et fuperfeminavit
zizania in medio tritici.

Sat. 6.
Nuns patimur longte pacis mala, frevior armis
Luxuria incubuit, victumque ulcilcitur orbem.
JUVENAL.

UIERON. in Serm.
Aliquid operis facito, ut te Diabolus inveniat occupatum, non enim facile capitur a
Diabolo, qui Bono vacat exercitio.

BAUD. Disfert.

de Indue.
Nulli facilius opprimuntur, quam qui nihil timent,
et imparati funt ad refiftendum.
SENEC. Agam.
Victor timere quid poteft? quod non timet.
CHRYSOST.

NE DIABOLUS TE OTIOSUM INVENIAT.
Vitii aut virtutis animus damns eft, inquit Philo: vel ut Bernardus : cor homiuis,
tient molendinum, volvitur velociter,, et quidquid imponitur, molit ; fi autem nihil
imponitur, feipfum confumit. Omnia otio deteriora funt. Lapis non revolutus obducitur mule°. Ferrum, nifi utaris, rubigine confumitur. Aqua, nifi moveatur, vitium
eapit. Veftis fepofita tinearum fit habitaculum. Otiofa mess vitiorum domicilium.
Tranfivi, inquit fapiens Prov. 24.30., agrnm hominis pigri , et eccel totum repleverant
urticee, et maceria lapidurn deftructa erat. Otiofas viduas, notavit Apoftolus I Tim.
5., ut verbofas et loquentes pre non oportet. Quid plura? Otium nugarum mater
eft, noverca virtutum, ait Bernard. Nihilque in tota vita add) home menti adverfum, quam nihil agere. Semper aliquid honefte rei agamus, ne aut Deus, cum nos
invifit, aut Diabolus, uhi nos tentat, ofcitantes et limos nos inveniat.

I Jean. 5. 1S. Nous fcavons que quiconque eft ne de Dieu, ne peche point: mais
qui eft engendre de Dieu, fe contregarde foi mefme , et le Malin ne le touche point.
Definitio anions Ince eft : anima vacantis pasflo.

LAERT. lib. 6.
Diogenes dixit amorem otioforum esfe negotium, quod hie affectus potisfimum
occupet otio deditos: its fit ut, dam otio vacant, in rem negotiofisfimam incidant.
OVID.

Quseritur /Egiftus qua re fit factus adulter ?
In promptu caufa eft: defidiofus erat.
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POST TRISTIA DULCOR.

OORDEELT NIET, OF 'T EYNDE SIET.

LIJDEN, AL-EER VERBLIJDEN.

Ick fprack eens Rofemont , terwyle datfe naeyde;
Ick klaeghde mijn verdriet , hoort doch hoe fy my paeyde:
Komt, fprackfe, komt een revs, en fret my defen naet;
Let op dit maeghde-werck , en wat'er omme gaet:
Hier wort een ftale punt als vooren uyt gefonden,
De draet komt naderhant , die heelt dan eerft de wonden:
Ey vrient en wacht geen vreught, als na geleden pijn ,
Die 't foet wil fonder fuer,, en magh geen vryer zijn.

Ick quam eens op een tijt daer Phylis fat en naeyde,
Ick fagh een rechten bloet die ftont'er by en kraeyde,
Die riep : wat mailer dingh! wat gaet de Joffer aen!
De moeyte diefe neemt is beter ongedaen.
Hy fagh een ftale punt, by fagh het lijnwaet breken ,
Maer waer dit henen wou en was hem niet gebleken :
Al heeft u wijs bereyt een feecker oogh-gemerck,
En toont noyt aen een dwaes een onvolkomen werck.

II CORINT. VII. 10.
DE DROEFHEYT DIE NA GOD IS, WERCKT VREESE TER SALIGHEYT.

Als iemant fit en naeyt, by fchijnt het doeck te breken,
Maer, fchoon de naelde quetft, het garen heelt de fteken;
Al is de ftale punt niet eygen aen de naet,
Sy maeckt noch evenwel het open voor den draet.
Al wort'er door den anxt geen menfche wederboren,
Terwiji de ziele klaeght haer trooft te zijn verloren ,
't Is evenwel de fchrick die ons de geeft bereyt,
En tot een beter werck de rechte gronden leyt.
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Van alle raetflagen, die men voorneemt, is het beginfel: reeht te verftaen
de faken waer over men gefint is raet te plegen, feyt Plato, of anderfins
moet men noodelick ganfch en al mif-taften. Daer vallen dagelijex in dit
lcven veel dingen voor, de weleke van buyten af, en als in bet voor by
gaeu alleen, bemerckt zijnde, verwerpelijek fchijnen; maer nader ondertaft,
en het oogmerck van den genen diefe beleydt, wel ingenomen wefencle ,
werden goet en loflick bevonden, Wat verfchilt doch ftraffe van wreetheyt?
nadien men in beyde bloedt vergiet. Wat fchattinge van gierigheyt? nadien
men in beyde gelt vergaert. Wat beftraffinge van hardigheyt? nadien men
door beyde de wederfpannigen een gebidt in den muyl werpt. Sekerlijek
bet eynde ontdeckt het onderfcheyt van alle dinghen. Wy vereyfchen

Verflagentheyt des gemoets is wel dienftigh in 't begin van de bekeeringe,
ten eyude de menfche flub recht vernedere, en itch felven ganfch mifhage:
op dat hy alfoo des Ideeren wegh begiunende met vreefe, allencxkens in
fterckheyt magh toe-nemen. Ondertusfchen nochtans, nademael den genen,
die met de flavernye van de vreefe gebonden is, niet en kan fmaken de
der vryheyt; foo en moet'et by ons daer by niet gelaten werden. Als ghy
hoort (fet't'er een Godfaligh man) dat God goedigh en barmhartigh is ,
maeckt dat ghy dien goeden God liefhebt: als ghy hoort dat God rechtveerdigh is, feet dat ghy fijne gerechtigheyt vreeft: op dat ghy alfoo door vreefe
en liefde te famen, naer fijne infettinghen meught wandelen. Kent u felven,
op dat ghy God meught vreefen : kept God, op dat ghy hem meught liefhebben : in het eene is bet beginfel, in bet ander de volkomentheyt der
wijfheyt. 't Beginfel der faligheyt is vreefe: de vervullinge der wet is liefde.
Gelijek uyt kennisfe uwes felfs, vreefe Godes voortkomt: foo, in tegendeel
van dien, uyt onwetentheyt uwes felfs, komt hooghmoet; .en uyt onkennisfe
van God, wauhope:

dacrom van alle menfehen, met Lactantio, nae het recht der inenfebelijek•

Al is de vrees' in 't eerfte goet,
Sy is niet daer het blyven moet,
't Is nut geduerigh voort te gaen,
Tot wy vaft in de liefde ftaen.

heyt, dat niemant let en verwerpe, voor hy het felve ten vollen heeft leeren
kennen.

POST TRISTIA DULCOR.
Asfideo tenerm wiper dum junctus annece,
Dumque faper noftro vulnere multa queror;
Rifit et, o duri nimium teller hofpes Amoris,
Ni patiatur amans, non potietur, ait.
Hoc doctum te reddat opus (fua lintea monftrat)
Ecce! fubit filo cufpis acuta prior.
Quis gemit, et primo fah vulnere projicit arma,
Crede mihi, Veneri miles ineptus erit.

Filaque diftinctis inferit ordinibus;
Rufticus ifta videns, vah, ftulta puellula! clamat,
Candida ferrate lintea perdis acu.
Vulnus ut intligat tetrica cum fronte notaris,
Vulneris auxilium, ruftice, nonne vides?
Materiam fatuo rifus dedit ille popello,
Qui, cui fumma manna deficit, edit opus.

APRES TOURMENT, CONTENTEMENT.
Un jour je me plaignois, eftant aupres ma belle,
De mon penible amour, je la nommois cruelle:
Tay toy (ce me diet-on), le linge ne fe joinet,
Si preallablemeut on ne le blesfe poinct.

NE REPRENS, CE QUE N'ENTENS.
Lors quant Margot piquoit le drap de fon efguille,
Damaetas buy cria: que to es fotte fille,
D'ainfi gaiter le drap! car it ne fcait que c'eft;
Ne monftre pas au fol un oeuvre my-parfaict.

EX FINE JUDICIUM.

Mille foraminibus dum lintea virgo decorat,

SI NON PARAT, SALTEM PR/EPARAT •
Lintea non conjungit acus, duns lintea pungit,
Anxietas, gum mente latet, quce peetora turbat,
Sed
quce tandem lintea jungat, erit.
Non eft quae nobis corda renata facit:
Nam fimulac fubjecta chalybs per carbafa tranfit,
Illa tamen fternitque viam, referatque fcatebras;
Mox comitem medicum vulneris auctor habet.
Principium timor eft, Spiritus implet opus.
II Corinth. 7. 10. VOUS AVEZ ESTE CONTRTSTEZ, SELON DIEU.
Lors que la docte main le drap rompu va poindre,
Mais pour la voye ouvrir. Nos tremblements et pceurs
Ce n'eft pas proprement ce que le drap faict joindre,
N'eft pas 1'Efprit, mais pour nous preparer les coeurs •
EX FINE JUDICIUM.
In omni re judicandi ac confulendi principium eft: nosfe id, de quo confilium
inftitutum eft, aut tote vie aberrare necesfum eft, ait Plato. Malta enim quotidie
incidunt in vitam mortalium, quce fi obiter tantinn infpieiantur, et prout prima
fronte in ocalos incurrunt, facile quifvis damnaturus eft; et contra penitus eadem
confideranti ac fcopum agentis intuenti, bona ac jufta videbuntur. Finis omnia
diferiminat. Ecce! fupplicia quantum a fcevitia abennt? fanguis enim ubertim
effunditur. Tributa ab avaritia? pecunia avide congeritur. Cenfura a rigore? frcenum
et modus invitis im i onitur. Ab omnibus igitur, cum Lactantio, humanitatis jure
poftulamus, ut non I rina damnent, quern univerfa cognoverint; igitur, ut ait ille,
in omni re
Judicium fufpende, fcopus dam notus agentis.
L. 24. ff. de 11.
Incivile eft, nifi tote lege perfpecte, una aliqua particula ejus propofita, judicare
vel refpondere.
C. major s de Baptifm.
Non debet feparari cauda a capite.

SI NON PARAT, SALTEM PREPARAT.
Tremor ac horror confcientim, in initio quidem converfionis, idoneus eft ad hoc,
ut animus vera humilietur, fibique fummopere difpliceat; ut ita homo in via Domini
a timore incipiat, et ad fortitudinem perveniat, inquit Greg. At verb, cum ille, quem
ligat fervitus timoris, ignoret gratiam libertatis; non hic fubfiftendum eft. Cum
audis quod Dominus tuns dulcis fit, ait yin pius, fac ut eum diligas: cum audis,
quod reetus fit, attende ut timeas; ut amore, et timore Dei legem ejus cuftodias.
Noveris te, ut Deum timeas: noveris Deum, ut ceque ipfum diligas; in altero initiaris ad fapientiam, in altero confummaris: initium falutis timor Domini, et plenitudo legis charitas. Quemadmodum, ex notita venit in te timor Dei: atque ex
Dei notititt, Dei itidem amor: fie a contrario, ex ignorantie tui, fuperbia; ex Dei
ignorantie venit defperatio, Bernard. fup. Cant.

Actor. 2. 37. et feq.
His auditis, compuncti funt corde et dixerunt Petro et reliquis Apoftolis:
quid faciemus viii fratres! Petrus vero ad illos: pcenitentiam agite et baptizetur
unufquifque in nomine Jefu Chrifti in remisfionem peccatorum veftrorum, et accipietis
donum Spiritus fancti.

burn. Et tamen eft artis triftisfima janua noftrce,
Et labor eft unns tempora prima pati.
MICH. MONTAGN. des Esfais lib. 3. cap. 5.
Qui n'a la jouisfance qu'en la jouisfance, qui ne gaigne que du haut poinct, qui
n'ayme la chasfe qu'en la prife, it ne luy appartient fe mefier a 1'Efcole d'Amour,
le plaifir u'eft plaifir fans amertume.
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RES IMMODERATA CUPID 0 EST.

ALTIJT NA MEER.

STAEGH NA WAT NIEUS.

Als ick de lieffte Each, doen woud ick haer genaken ;
Stracx riep ick om de fpraeck, flucx haer te mogen raken,
Doen bad ick om een kus , en, fchoon ick die bequam,
Noch vont ick , dat mijn hert geen recht vernoegen nam.
Ick voelde des te meer mijn ziel geduerigh hijgen ,
Dus wenfcht' ick boven dat een naerder pant te krijgen :
0 luften fonder end'! o wifpeltuerigh fpel!
Al krijght de hont een (tuck, noch gaept hy evenwel.

Smact eten aen een dogh , hy ftaet met holle wangen
Om weder op een nieu geduerigh iet te vangen ;
Het valt hem in de mont, het vaert hem in de keel,
En des al niet-te-min het is hem even veel.
Wat baet u groot gewin , of veelderhande fchatten ,
Indien ghy niet en droomt als op een nieu te vatten?
U winft en is maer wint en doet u maer verdriet :
Want een, die maer en flockt, en fmaeckt de fpijfe niet.

JOHAN. IV. 13 en VI. 35.
BUITEN GODT GEEN VERSADINGE.

Ey , let op defen hont : het broot hem toegeworpen ,
Dat fchijnt hy fonder fmaeck als in het lijf te florpen;
En feet, van ftonden aen foo ftaet hy even graegh ,
Het fchijnt, hy draeght een wolf verholen in de maegh.
Schier op gelijcken voet foo levee alle menfchen ,
Hoe wel de Taken gaen, noch is'er iet te wenfchen;
En foo daer iemant vraeght, waerom het foo gefchiet:
Het goet, dat ons vernoeght, en is op aerden niet.
20

SINNR- EN MINNEEEELDEN.

78

't Is wijfheyt en grootmoedigheyt (feyt Cicero) wat men verloren heeft
te vergeten, wat men gewonnen heeft te gedeneken.
De gierigaert doet in beyde regebrecht het tegendeel; want verlieft by
maer een kleyn deel van 't gene by alrede gewonnen heeft, hy fchreyt
tranen met tuyten; niet ongelijek in fijn doen met de kinderen, aen de
welcke fchoon men veel poppe-goet en fpeel-dingen heeft gegeven , indien
men maer ietwes haer of en neemt,

fy

ftellen 't op een krijten en werpen

't al daer henen. Indieu daer en-tegens de gierigaert ftaegh winfte is,
noch is 't al niet.
Want gelijck een hont met een open kele ontfanght het broot , datmen
hem toe werpt, en 't felve terftont geheel en fonder fmaeck inflickt, en
naer het nieuwe loert ; infgelijcx al wat hem 't geluck toefendt , fluyt by
knap in zijn koffers, wachtende al weer op het toekomende.
Ellendige menfehen! de rechtveerdige (feyt Salomon Prover. 13. 25.) vet
dat fijn ziele fadt wert; maer der godloofen buyck heeft nimmermeer genoegh.
't Is konfte verzaedt te werden.

Geen menfche ter werelt werter,, door Godes befehiekinge, tot foo volmaeckten geluck oyt verheven , of hem en wert altijt iet wat gelaten, 't
werck hem quell. Defe , rijek zijnde van goederen, beklaeght dat hy van
flechte ouders geboren is: gene, wel van goeden huyfe , maer arm zijnde,
hadde liever ergens in den doncker van een Hecht geflacht te fchuylen: de
derde , rijek en edel zijnde, fucht om dat by eenigh en ongetrouwt is: de
vierde, geluekelijek gehout wefende, treurt alleenlijek door gebreek van
kinderen, Men winter , welcker blijfchap over haer kinderfalige vrouwen
wert ingebonden, of door de flampamperye van hare foonen, of door de
geyligheyt en „veyligheyt van hare dochters. 1 n 't korte, werwaerts dat
men flch went, men fal aller wegen ftoffe vinden, om fich over fijne gelegentbeyt te mifnoegen. Is 't vreemt? Luyden die in gehuerde hay fen
woonen, klagen altijt van dit of gint deel haerder wooninge, om redenen dat
fy in de felve niet en molten maken en breken , gelijek men in eygen doet.
't Is met ons al het felve : 't een of 't ander lit is ftaegh ontftelt , tot een
vaft teycken, dat wy bier maer huerlingen fijn. Het werck alfoo wefende,
laet ons dan van foodanigen huyfraet ons felven verforgen — niet die nu in
dit huerhuys , maer die bier namaels in ons eyge en eeuwige wooninge ons
fal te pasfe komen, gelijck fulex (oock hier in defe tijdelijcke dingen) het
werck is van een forgvuldigh vader des huyfgefins.
Noyt heeft'et iemant hier foo klaer,,
Of 't hapert noch al hier of daer.

RES IMMODERATA CITPIDO EST.
Prima quidem fuerat dominant tibi cura videndi,
Altera, mox lateri jungere posfe latus:
Iftud et illud hales, fed et hoc, tibi lenis arnica
Blanditias moles, aptaque verbs dedit.
Ofcula nuns pofcis, {let et ofcula: nonne petetur
Mox illibatae virginitatis honos?
Et vorat, et properans ruit in nova frufta molosfus,
Quodque petat cupidus femper amator habet.

AD NOVA SEMPER HIANS.
Jejuno dominus cerealia frufta molosfo
Objicit, hic avido devorat ore cibum ;
Et ftat hians, aliamque oculos intendit in offam,
Semper et acceptis uberiora petit.
Nos molimur idem; nam fi cui numine dextro
Eveniant nummi, prmdia, cenfus , agri,
Ornnia conduntur, petitur nova Freda: futuri
Sic defiderio prodiga vita petit.

LE CHIEN, LE JEU , L'AMOUR, LE FEU,
NE SE CONTENTENT ONCQ DE PEU.
Qu'on donne an Chien du pain, qu'on donne "du fourmage;
Il gloute, fans mafcher,, et vent ja d'avantage.
Quel grand' faveur que faict la dame ii fon amant,
Rim ne lay oncq fuffit, it va toufiours avant.

PLUSIEURS ONT TROP, NUL N'A ASSEZ.
Quel bien peat avenir a la chiche avarice?
Tout n'eft pour asfouvir, Inais pour nourir le vice;
Jette au chien affame foit tant friant morceau ,
II gloute fans mafeher, et cherche du nouveau.

IMPROBIS NULLA EST SATIETAS.
Corn defiderio femper gemat regra futuri,
Dum data frufta vorat, nondum bene manfa, inoloflus;
Atque aliud nobis wens, aliudque petat;
In nova, femper hians, et nova frufta ruit.
Ille patrium non esfe folum, fedefque. beatas,
Cum nunquam prmfens homini ferat hora quiet= ,
Difcite: funt alio gaudia vera loco.
Nee fatis id , quod adeft, pectora noftra juvLt.
Proverb. 27. 20. LE SEPULCHRE ET COUFFRE SONT JAMAIS RASSASIES, AUST NE SONT JAMAIS LES YEUX DES HOMMES.
Faifons conclufion, que ce qu'a l'homme faut,
N'eft ea cc monde icy, mail eft loge plus haut.
Que noftre efprit toufiours derneure infatiable;
Pais que le cceur humain au chien eft tant femblable,

AD NOVA SEMPER TITANS.
Eft fapientire magnitudinifque animi, ait Cicero, quid amiferis , oblivifei; quid
recuperaveris, cogitare. In utroque contrarium plerumque faciunt homines; parta
enim fine voluptate fere dernittunt ; amisfa autem veris et fpirantibus lachrimis deplorant. Pueri, luforia plurima its licet dederis, fi unum atque alterum modo auferas,
reliquis omnibus, per iram ac indignationem abjectis, plorant. Idem plerifque hominum folet accidere; vel unum aliquod difpendium magna commode injucunda ac
infipida folet reddere. Mobilis ac inquieta eft mens hominis , nunquam fe tenet, ait
Seneca. Optat libertatem fervus, eivitatem libertus, civis divitias, dives nobilitatem ,
nobilis regnum, rex in Deorum numerum referri vult, tonare propemodum ac fulminare cupiens: add) ejus, quod fernel tranfierit modum, nullus eft terminus, ait
Epietetus. Optime Hebrreus fapiens juftus fmnit cibum, et replet animam foam;
venter impiorum infatiabilis.
MARTIAL. lib. 12. Epiq.
Habet Africanus millies; et tamen captat,
Fortuna multis nimis dat, nulli fatis.
SEN. lib. 1. Epifi. 2.
Quid refert quantum illi in area, quantum in harreis jaceat? fi alieno inhiet , ti
non qurefita , fed quterenda computet: non maim qui parum habet, fed qui plus petit,
pauper eft.
OREGON. in Moral. Ars magna eft, fatiari.

IMPROBIS NULLA EST SATIETAS.
Nemini mortalium, divina providentia, tam exaette felicitatis gaudia unguent
obtigere, at non aliquid relictum ei esfet, quod gerneret. Hie cenfu cum exuberet,
obfeuro loco natum fe queritur; ille, majorum ftemmate clarus, domefticre rei
tenuitatem deteftatus, mallet latere; ifte nobilitate opibufque confpicuus, ccelibem fe
queritur; alius amens et amatus, conjugioque felix , orbitatem deflet. Eft, cui
feecundre uxoris gaudia, ant filiorum Mins, ant filiarum petulantia obnubilat. Denique, quocunque te vertas, ubique, quod cum ftatus tui conditione rixeris, affatim
invenies. Quid externa loquor? hoc ipfum corpufenlum tuum excnte, femper in eo
queralum aliquid et quod te offendat , obvium erit. Quid mirum? homines qui iu
alieno habitant, femper de aliqua domiciiii parte conqueruntur; idque ed de caufa,
quod domum iftam conductitiam, pro arbitrio , inftaurare non posfint. Idem nobifcam eft: nam earn de aliquo identidem membro querulus animus nobifeum expoftulat,
inquilinos esfe, et fupellectilem ifti perpetuo (quod et frugi pater familias Mc folet)
aptandam esfe, fedulo monet.
Johan. 4. 14. Omnis qui bibet ex aqua hac iterum fitiet, qui autem biberit ex
aqua quam ego dabo ei, non fitiet in reternum.
plaint. 16. 11. Satietas gaudiorum in confpectu Dei.

SENEC. 19. Epiff.
Qnalem dicimus feriem caufarum esfe, ex quibus nectitur fatum ; talem dicimus
cupiditatem; altera ex fine alterius nectitur.

CLA17D.

At fibi euncta petens nunquam faturanda Cupido,
Qum, velut immanes referat dam bellua rictus,
Expleri pafcique acquit : num flagrat amore,
Nunn gaudet, none meefta dolet, rurfufque refurgens
Exoritur, crefaque redit pollentius hydra.
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NON INTRANDUM, AUT PENETRANDUM.

DIE 'T SPEL NIET KAN, DIE BLIJFT'ER VAN.

De webben , die de fpin gewoon is uyt te fetten ,
Zijn van gelijeken aert met Venus warre-netten;
Al wat daer omme gaet, dat Piet men in de min :
1)e bie die vlieght'er deur, de mugge blijft'er in.
Leert, jonge lieden , leert door Venus garen breken:
Daer blijft maer kleyn gefpuys in fpinne-webben fteken;
En laet u vryen geeft niet binden als een rough ,
Of breeckter deur met kracht , of keert met kunft te rugh.
II TIMOTII.

TE WYDEN NET, IS STAEGH ONTSET,

Wanneer een grage fpin ontfluyt haer broofe netten ,
En gaetfe voor een deur of voor een venfter fetten,
Hier vlieght een horfel in , en daer een vogel deur,
En elders raeght de meyt en opent grooter fcheur ;
Siet, daer is dan het tuygh aen alle kant gereten ,
Soo dat de vliegen felfs ontkomen door de fpleten.
Gefellen , foo ghy wenfcht van druck te zijn bevrijt,
Gebruyckt een matigh net , en fpant'et niet te wijt.
26.

DAT ST VAN DE BANDEN DES DUYVELS ONTGAENDE,
ONTWAKEN TOT SIJNEN WILLE.

De netten van de fpin , die in de venfters hangen ,
En konnen maer alleen de kleyne muggen vangen
De wefpe met de bie, en al wat hooger fweeft ,
Maeckt dat het broofe raegh op hen geen vat en heeft.
Wat kan een moedigh hert fijn goeden wegh beletten?
Al wat de werelt fpint en zijn maer boofe netten.
En acht, o weerde ziel! en acht geen losfe waen,
De wint verftroyt het kaf, maer niet het wichtigh graen.
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Van rijckdonnnen (feyt Apulejus) moot men oordeelen als van kleederen,
en voor beter houden die ons recht wel pasfen, als die, te groot zijnde, ons
wijt en floffigh om 't lijf hangen. 't Betaemt een groot gemoet (feyt Seneca)
groote dingen to verfmaden, en liever te verkiefen dat middelmatigh is,
als dat te veel is: 't eerfte is handfaem en nut, het ander is onfchickelijck
door fijn grootte. Door te gulfighe veylheyt wert bet groen koren legerigh,
en het kan niet rijpen. Door gewichte van vruchten feheuren de hoomen.
't Gaet even foo mette gemoederen der menfchen: onmatigen voorfpoet is
oorfaeck van haer qualijek varen, fulcx dat fy niet alleenlijck aen haer
felven, maer oock aen anderen hinderlijek werden; niet ongelijek zijnde de
beelden, die den eenen of den anderen onverftaudigen ambachtfman op een al
te grooten voet geftelt heeft, waer door haer kleynte des te meer uytmuyt.
't Is feker, dat kleyne verftanden, tot groote ampten gevordert, dies te
meer haer onverftant aen den dagh brengen. 't Is een flecht fcbipper, die
't zeyl in voorwint foo feer nytgeviert heeft, dat by 't felve, als het noot
doet, niet een reefjen en kan infwiehten.

Dat bet Leven van •een Chriften menfehe is als een deurganek , de menfehe
felfs als een reyfende man, wert ons in Godes woort duydelijck geleert. Wy
en hebben bier geen blyvende ftede, maer wy verwachten een andere, feyt
de Apoftel. 't Is dan dapperheyt op defen wegh ftaegh aen te treden: 't is
onaehtfaemheyt ergens te blyven leuteren. Het Chriftelijek gemoet heeft luft
in beweginge, oock felfs in dat eenige over-een-komfte met den hemel hebbeside. Men houdt, dat in Scythia menfchen zijn, die , nergens een vafte
woonplaetfe ftellende, geftaegh huys en huyfraet op een wagon herwaerts en
derwaerts ommevoeren. Jet fulcx betaemt voor al een Chriftelijck- gemoet,
ieder dient fijn vat (op de wijfe van Diogenes) geftadelijek um entom to
tobbelen, felden te fetten, nimmermeer te veften. Neemt dat'er iemant, uyt
verre landen naer fijn vaderlant reyfende, t'eeniger tijt onder wege quame
ter herherge, daer by by den weert wel en vriendelijek getoeft werde, ingevalle by door foodanigh onthael verlockt wefende, fijn reyfe ginck ftaken, en
bleef ter felver plaetfe lunterende, foude een iegelijek daer uyt niet oordeelen
dat'et den fulckeu licht ter plaetfe fchort (foe men feyt) daer men de osfen
bolt? ontwijffelijck ja. Laet ons vry deneken, dat wy fijn in dufdanige
geftaltenisfe: de werelt is ons (foo bet fchijnt) een geneuchelijeken weert,
ons vleefch een vriendelijcke weerdinne: laet ons forge dragon, dat wy,
zijnde op de reyfe naer ons ware vaderlant, door de aenlockinge van d'een
en d'andere, in onion goeden wegh niet vertraeght en werden.

NON INTRANDUM, AUT PENETRANDUM.
Hoc, quod rete vides, teneri fit career amoris,
Qum fedet in medio, fit Cyther%a tibi:
Afpicis, ut culices, infectaque vilia, mufcm
Jacten ur patulis prmtla retenta ilagis:
Pofteritas crabro acris equi per ftamina tranfit,
Et laquei vefpft coneutiente rnunt.
Rumpit et abrumpit casfes cordatus amoris;
Degeneres Veneris molle retardat opus.

IN VULNUS MAJORA PATENT.
Dum laxos gracili pede tendit aranea casfes,
Et nimium late futile pandit opus ;
Aut laqueos tecto lapfi rupere lapilli,
Ant citO prmteriens retia findit avis:
Et mode. crabro plagis, modO turbiclus ingruit aufter,
Sic aliquA femper parte lacuna patet.
Armamenta fun nimium qui pandere fortis
Aggreditur, femper quo feriatur habet.

OU PASSE OU L'AMOUR CHASSE.
Rion que le fot amant, fans force, fans courage,
Demeure garotte en ce debil cordage,
Que Venus a file: le brave efprit y vaut;
Ou jamais y entrer, on penetrer y faut.

QUI TROP EMBRASSE, PELT ESTRATNT.
L'araigne largement va fes filets eftendre,
Mais voila dechirez fes lacqs, au lieu de prendre.
Qui, haut en fes desfeins, les rets trop a .avert,
En s'ouvrant au malheur,, au lieu de gain it perd.

Eft fimilis noftro, quern texit araseus, orbis;
Plurimaque hnmann conditionis habet:
Hie noctuana culex , obfccenaque mufca pependit,
Utraque ridendo compede nexa pedes.

PERVIA VIRTUTI, SED VILIBUS INVIA.
Pofteritas crabro acris equi, virtutis avitcc
Confcius , incurfu debile folvit opus:
Carpite iter cceli, quibus eft cceleftis origo,
Hac plaga, nil proter vilia monftra tenet.

Proverb. 5. 25. IL SERA HAPPE PAR LES CORDES DE SON PECHE.
Arriere lacqs mondais I jamais divin efprit
Le monde et fes filets nous font icy la guerre,
Plein d'animofite to foible rots ne prit.
B feat monter au ciel fans s'arrefter en terre:
IN VULNUS MAJORA PATENT.
Fortunam, velut tunicam, magis concinnam proba, quam longam, ait Apul. Magni
quippe animi eft magna contemnere , ac mediocria malle, ait Seneca; illa enim utilia
vitaliaque font, hoc, eo quo fuperfluunt, nocent. Segetem nimia fternit ubertas.
Rami pomorum onere franguntur, et ad maturitatem non pervenit nimia fcecunditas.
Idem animis humanis evenit; eos quippe immoderate felicitas rnmpit, qua non tantam
in aliorum injuriam, fed etiam in fuarn vertuntur : fitque iis , quod exiguis ltatuis
folet, quibus imperiti artifices magnas bases fubdiderunt, ex quibus magis confpicas redditur earum exigui' as. Patin° lane anima mums =plum, ant opes ingentea additse, magis imperitiam, animique fatnitatem produnt, Stultus gubernator eft,
qui totos adeO Sinus explieuit, ut, fi tempeftas ingroat, expedite armamenta
contrahere non posfit.
Ayamemn.
Armenia vagos
Yilia currant,
Placet in vulnus

SENEC.

Corpora morbis
Majora patent,
Et dum in paftus

Maxima cervix.
Modicis rebus
Longius mvum eft.

SENECA de Prang.
Qui multa agit fmpe fortunse poteftatem fui facit, cogendm in arctum res font, ut
tela in vanum cadant. Anguftanda font patrimonia noftra , ut minus ad injurias
fortume limos expofiti. Magna armaments pandentibus multa ingruant necesfe eft.

PERVIA VIRTUTI, SED VILIBUS INVIA.
Vitam hominis Chriftiani tranfitum esfe, ipfumque perpetuum viatorem videri, divini
verbi elogia diferte pronuntiunt. Non habenuus hie locum permanentem, fed alium
exfpectamus, inquit Apoft. Tranfire igitur virtutis, horere alibi ignavio eft. Gaudet motu animus Chriftianus, et in hoc, ccelum fibi cognatum imitatur. In partibus
Scythia homines quofdam nunquam domicilium figere, plauftro fe fuaque identidem
transferre memorise proditum eft. Id were Chriftianum decet: dolinrn hoc noftrum,
Diogenis more, identidem volutandum eft, Mend= raro, figendum nunquam et
nufquam. Finge mihi aliquem a regione longinqua ad patriam properantem, in
caupouam aliquam lepidam ac facetam incidisfe, quo benigne earn habeat , ac laute
excipiat; hunt e6 loci fi, tanquam ad Sirenum fcopulas, hferentem cernamus, numquid
excordem ac infipidum jure dicemns? ita fan g : vir fugiens quippe, ut eft in proverbio,
non moratnr ftrepitum Idem de nobis cenfeamus. Nec, illecebris ac lenociniis
fuis mundus hofpes, aut caro eaupona nos impediant, quo minus in veram illam ac
cmleftem patriam, velis equifque properemus. Annue, femme Deus!
AUGUST. Horn. 3.

Diabolus non invalefecret contra nos, nifi wires ex vitiis noftris proberemus et
locum ei dominando nobis peccato faceremus, uncle nolite locum dare Diabolo.

oven. de Art. 1.
Hoc unum moneo: fi quid modO creditor anti,
Aut. nunquam tentes, aut pence —
MICH. MONTAGN, deb Es.fireis, lib. 3. cap. 5.
Le vice eft de n'en pas fortir, non pas d'y entrer.
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AMICA AMAIN TI ANIMA.

ITW GUNST, MIJN LEVEN.

ITYT DE REDEN, KENT DE ZEDEN.

Ghy broet een ltinnen-ey, en krijght een gceftigh kiecken,
I'm lief , een doode romp beweeght haer vlugge wiecken ;
Gi ft noemt dit wonder, lief! maer mocht'et my gefehien,
(Thy fon& in myn gelaet al meerder wonder lien.
Ick was eens op een tijt tot aen het graf gedreven ,
Maer liet, ick kreegh terftont meer als mijn vorigh levet],
Soo haeft uw gunftigh oogh maer eens op my en viel:
(Thy zijt mijn ander ick , de ziele mijner ziel.

ITw dochter heeft een ey in haren fchoot genomen,
En daer is naderhant een kiecken van gekomen;
Des feytfe menighmael: bier ben ick moeder van.
Ghy vraeght wat dit beduyt? my dunckt: zy wil een man.
Siet, als een grage kat bet fpit begint te lecken ,
Soo dient men bet gebrant wel dichte toe te decker
daerom, let'er op , en huwt de vrijfter uyt ;
Of Els fal vrouwe
oock eerfe wort de bruyt.

I CORI NT. VII. 9.
BETER GEATANT , AI.S GEBRANT.

Ghy liebt (gelijck het blijckt) een hinnen-ey genomen
En daer is metter tijt een kiecken ityt gekomen
Nn hebje foo veel op met dater is gebroet,
Dat ghv u van het jonek de nmeder noemen doet.
Wel, fmaeckt a defe mem, en dat maer om te
Soo dimckt iny, dat de daet n beter fou bevallen.
Yriendinne, kent u felfs; bet is u minder fchant
Voor alle man gei rout , als heymelijck gebrant.
:2
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Een wader willende onderfoecken of fijn dochter het hooft na 't houwen
begint te hangen, en behoeft de bewijfredeuen van fulcx by ftoelen en baneken (foo men feyt) niet te gaen foecken, by hoeft maer ae_t te nemen op
haer manieren van doen. De oogen, woorden, en bet wefen felfs zijn als
geduerige boden en ftil-fwijgende getuygeu des herten , feyt Cicero.
Uyt het trecken van de mont
Kent men dickwils 's herten grout.
Pofthumia, een van de Nonnen van de Goddinne Vefta, is van oneere
verdacht en beticht geworden, alleenlijck om haer geeftige kleedinge wille,
en overmits fy wat vrymoediger van gelaet was, als foodanige maeght wel
betaemde. Eenige van de ouden hebben uyt iemants uyterlijek gelaet, en
infonderheyt uyt fijn woorden, over des felfs gheheele leven wel derven
vonnis ftrijcken. Spreeckt, feyde Socrates tot den jongelingh, op dat men
fien mach wat ghy voor een zijt. Des menfchen reden is een fpiegel fijns
herten.

De Apoftel en verklaert niet alleenlijek, dat'et beter is te trouwen, als in
hoererye fish te verloopen maer felfs dat het beter is fob ten houwelijck te
begeven, als to branden. Niemant dan en ketele hem felven, als of by wat
goers dede, die fich van het gefelfchap der vrouwen mahout, indien by middelertijt inwendighlijek van vuyle luften brant. Maeghdelijeke reynigheyt is
een t' famenvoeginge van de fuyverheyt des gemoets met een oubevleckt
lichaern, gelijck klaerlijek of te meten is uyt de plaetfe Pauli , I Cor. 7. 34.
Ten weleken infien , feyt Ilidorus Peer wel, dat een maeght in den vleefelte,
en niet in den gemoede , geen belooninge to verwachten en heeft. Maer
alfoo 't kennelijck is, chat de gave van onthoudinge veeltijts alleenlijek voor
een tijt den menfche by Code wert toegelaten: foo is 'et geoorloft, fich foo
lange van den huwelijeken ftaet te onthouden, ter tijt toe, dat men gewaer
Wert , dat ons de krachten ontbreken om het vleefch te konnen betoomen;
dock tot fulcx ons onmachtigh gevoelende, mogen wy vryelijeken wel dencken,
dat oils duydelijek van Godes wege wert gelaft, dat Try ons fouden ten
houwelijck begeven. Doch op dat niemant defe maniere van leven, als
tegens de fuyverheyt ftrydoide, en verwerpe, dat by lefe en boore den Outvader Chryfoftomum. De hoogfte trap (feyt by) van fuyverheyt, is reyne en
onbefmette maeghdom: de tweede, do fleet des houwelijcx, als de felve
tusfchen man en vrouwe eerlijck beleeft wert. Soo is dan het huwelijck
(na bet feggen van Chryl'oftomus, die nochtan over al ten beften van het
huwelijck niet en gevoelt) als een tweede maeglidelijeke reynigheyt.

AMICA, AMANTI ANIMA.
Ova foxes gremio , tener hinc tibi prodit alumnus,
Quid! teneros, inquis, id potuisfe finus?
Idne ftupes, mea lux? res haec tibi, mica videtur
Philli? videbis idem, me quoque sonde finu.
Mens fine mente jaeet, gremio latus abde, refurget
Si foveas, moveor: ni faveas, morior ;
Ut foveas faveafque precor: pulloque mihique
Vita fovendo venit, vita favendo manet.

EX SIGNIS, FUTURA.

Ova fovet votucrum, tenerifque inferta papillis,
Lydia borribyeum femina parva gerit :
Hine veniunt fcetus, hinc fe vocat illa pareetent,
Ilei mihi! ludendo nomina vera petit:
Re eupit esfe parens, gum matris imagine gaudet.
Si lapis, o pater, hme figna reconde
:
Quin age, quemque voles habeat tua nata maritum
Quern voles, generum vel dabit ilia tibi.

TA FAVEUR , MA VIGEUR.
.Ne penfe pas ce traict taut merveilleux, m'amie,
Que ta faveur a mis un rude amas en vie;
Et que tu vois produit, d'un ceuf, un beau poulet,
Car me traictant ainfi, tu verras mefrne effect.

PAR LES MEURS, COGNOIT-ON LES HUMEURS,
Margot, avant au fein cotiv4 nn wuf, fretille
En mere Is nommant. Jean, marie ta fille,
un gemlre, qui te plaift , bientoft te Taut choifir ;
Ou ta Margot prendra mary a fon plaifir.
PILES CAT NUBERE , VAN URI.

Et fovet, et calidis pullos educit ab ovis
Phyllis et, en! matris jam mihi nomen , ait.
Phylli quid hoc fibi vult, animum tibi prurit imago?
Ah! cui ficta placent nomina, vera juvant.

Ova foxes grernio, verus imitantia partus,
"Eftuat in tacito dum tibi flarMila finu.
Improba rube viro: faciat pejora necesfe eft ,
Si qua fub invifa virginitate gemit.

TA SOURCE SOIT BENITE ET TE RESIOLY TIE LA FEMME DE TA JEUNESSE.
Proverb. 5.
Il cant bien mieux le corps her par mariage,
Que te fonilles tu done par 1laifirs contrefaicts?
Que fe brufler le cceur d'une impudique rage.
Veil, que pens fans peche avoir les trays effects.
EZ SIGNIS, FUTURA.
Patri, anne nupturiat filia, fecum delibera.nti , teftimoniis longe petitis neutiquam
opus eft; oculi, fupercilia, vultus denique totus, fermo quidant tacitus mentis eft,
ait Cicero et, ut Poeta,

Ex tacito vultu leire futura licet.
Pofthumia, virgo Veftalis, de ineeftu caufam dixit, ob fuSpicionem elegantiuris
coitus, ingeniumque Tiberius, quam virginem deceret. Ut Liv. et Plutarch. teftantur.
Ex vultu, ex cultu , ex ineesfu, ima et fermone, qui fmpe ineautis exeidit prajudicialem de moribus totaque vitt!, qumftionem veteres inftituisfe fatis patet. Loquere,
inquiebat Socrates ad puerum: ut te videam; fpeculum enim animi fermo eft. Coneludam cum Hieronymo: pro figno, inquit, interioris hominis font verba erumpentia ;
libidinofum, qui fua vitia callide eclat, interdurn turpis fermo demonftrat. Vultu et
oculis dislimulari non poteft confcientia, dum luxuriofa ac lafciva m ns e ucet in facie, et
fecreta cordis motu corporis ac geftibus indicat. Pima de indiciis film ad nuptias properantis, vide in quinto ac fexto emblemate libelli noftri de Officio virginis in raft. amor.
LUCRE r.

Ut bibere in fomnis fitiens cum quEerit, et humor
Non datur, ardorem in membris qui ftinguere posfit,
Turn laticum fimulacra petit, fruftraque laborat.

Apud Senecam virgo Veftalis, quia hunc verficulum fcripflsfet: Feelices nuptse,
moriar, nil nubere duke eft: incefti poftulatur: et in eam fie dicitur: Fcelices nuptte!
eupientis eft. Moriar nifl, affirmantis. Dulce eft, quam expresfa vox! quirt ex
lads vifeeribus emisfa! Incefta eft, etiam fine ftupro, quce ftuprum cupit.

META'S EST .NUBERE QUANI Ill!.
Non tantam melius esfe pronuntiat Apoftolus nubere, quam feorti focietate fe
Pullueere: veram etiam melius esfe asferit nubere, quatn uri. Ne ergo blaudiatur
tibi qui fceminefi Venere non utitur, quum intrinfecus libidine ardent. Pudicitiam
esfe, conjunetain cum caftitate corporis, animi puritatem , recta notatur ex
Paul. I. Cor. 7. 34. Idque refpieiens, virginem came, fed non ment2, prcemium
indium manere, dixit Ifidorns. Hine cum donum eontinentim plerumque non viii ad
tempus a Duo homini conferatur, tamdiu abftinere aliquis fe poterit,
quamdiu ad fervandum etelibatum idoneum fete fenferit: at fimulatque domandae
libidki vices defiecre fibi comperiet, conjugii necesfitatem a Deo fili impoiltain plane
intelligat. Et, ne tanquam caftitati adverfum, id genus vitro quis damnare audiat,
audiat Chryfoftonaum. Primus, inquit ille, caftitatis gradus, virginitas immaculata ; fecundus, conjugii fides fideliter fervata. Eft ergo, vel tefte Chryfoftomo (qui
alioqui nuptiis favere vix folet) conjugum caftus amor fpecies qumdam virgieitatis.
GREG. lib. 26 floral.
Qui tentationmn procellas rum difficultate tolrat, conjugii portum petat melius
cilia' eft nubere, quam uri.

Proverb. 5. 2. Pourquoi, mon fils, ferois tu tranfporte de l'Amour de Peftrangere
et embrasferois tu le rein de la foraine?

P [LIMP. Berool.

Quod in navigio gubernator, quod in civitate magiftriiims, quod in niundo fol, lice
inter mortales amor eft: navigium fine gubernatore labefcit, civitas fine magiftratu
periclitatur, mundus line foie tenebricofus efficitur: et mortalium vita fine amore
vitalis non eft. Tolle ex hominibus arnorem , folem e mundo fuftulisfe videberis,

1) Rationes phyficas vide apud Card. lib. e. de fubtil.,

Liviam Auguftam ova foo Galore fovisfe S pullos exclutisfe memorat,
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FURENTEM QUID DELUBRA JUVANT.
IS 'T WIJS , IS 'T MAL ,
'T LIEF BOVEN AL.

AL SETM' EEN PUYT HOOGH OP EEN STOEL,
SY SPRINGT AL WEDER NA DE POEL.

Fen wryer gingh te kerck , om God te mogen dancken
Van dat by was geraeckt uyt alle minne-rancken ;
Maer fret , hem komt te moet fijn lieve vyandin,
Die blies hem even daer fijn eerfte wefen in:
Sy gaf hem maer een lonck, daer gingh de Godfdienft
Sy gaf hem maer een lath, fijn yver is verdwenen :
De Sim vergeet de maet, en pleeght haer oudt gebaer,
Als fy haer eerften wenfch , de noten , wort gewaer.

Al gaet de baviaen met opgerechte leden
Juyft op de rechte maet, en als een menfche treden ,
Hy des al niet-te-min tijt haeftigh op de loop,
Al wort'er maer een soot geflingert in den hoop:
't Is al om niet gepooght een feugh te willen eeren ,
Sy wil doch wederom tot Karen modder keeren;
Al wort een lichtekoy oock tot een echte vrou,
Noch kijckt het onde mal by wijlen uyt de mou.

rI CuRINT. XI, 14.
DEWIJLE DR SATAN VERANDERT WORT IN FEN ENGEL DES LICHTS, SQO EN IS
' T DAN GEiN WONDER, DAT SIJNE DIENAERS VERANDERT WORDEN ALS DIENAERS DER GERECIITIGHEYT, DER WELCKER EYNDE SAL WESEN NA H_ RR WERCKEN.

De iim gingh op de maet, zv hadde leeren fpringen ,
Sy trat gelijck een menfch , het fchenen moye dingen ;
Maer alsfe noten fagh geflingert in den griel,
Soo was 't , dat fluex het beeft: ter aerden seder viel.
Dus gaet'et met het volek , dat , niet op ware gronden,
Maer uyt gewoont alleen, is aen de deught gebonden;
Want komt'er maer een fehijn van eenigh kleyn gewin,
De tucht en haer gevolgh is flucx haer uyt den fin.
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Die haer werck maken van de Prinsfen voor te fchrijven , wat voor dienaers
de felve ontrent haer behooren te gebruycken, meynen dat men niet dan
goede en van de goede gekomen, daer toe behoort te vordereu: oordeelende
dat 'et natuerlijek is, dat 'er vrome van vrome herkomen; en dat 'et een
teycken is van een laegh en ouvorftelijck gemoet, flecht en geringh volcksken
ontrent fob te lijden. 't En meet geen grootmoedigh Prinsfe wefen, die een
hoop vrygelaten haven groot maeckt, feyt Plinius. En waerom dat? Groote
ftaten en veranderen niemants geflachte; een ingeboren aert en wert slimmermeer door eer-ampten wegh genomen, de vilfigheyt fal altijt hier of daer,
felfs dickwils als 'er meeft eer te kavelen fal fijn, ergens uytpuylen en haer
laten lien; want fchoon ghy een efel met een leeuwenhuyt, wel ter keure,
om en om pooght te bedecken, hoe behendelijek ghy dat ooek felt meynen
te doen, foo fald'er noels wel bier of daer een efels oore uytkijcken.

De Paten verhalen ons , dat Hippomenes de fnelle Atalanta, hem 11 Li by
naeft voorby geloopen fijnde, met het uytwerpen van eenen gulden appel,
foo heeft weten te verloeken, dat fy, hareu loop ftremniende am dien op te
grijpen, eyudelijck in de loophane is verwonnen gebleven. Diergelijcken
treck went ons menighmael gefpeelt van onfen erf-vyant den Duyvel; want
foo wanneer by gewaer wert dat'er iemant fich heeft opgefebort, ofte fijne
voeten opgebeven, om to trachten na de mate van een beter leven; foo weet
by terftont ons eenigen gulden appel van eere, rijakdom, of diergelijcke
lockaes veer to ftellen, em ons daer merle uyt den rechten wegh to treeken,
en alfoo in ons goet voornemen te vertragen. De jagers hebben eon gewoonte (alsfe jonge tygers uyt haer holen gerooft hebbeu, en van de oude
in groote fuelheyt werden haer gcvolght, ontfiende den rafenden yver van 't
vinnige gedierte), dat fy een van de felve jongen laten vallen: bet welcke
het beeft vindende, neemt bet op, laet of van haer na te jagen, en draeght
'et weder in den neft: en middelertijt ontkomen de jagers met de refte.
Even foo gaet'et met ons toe: 't fchijnt fomwijlen dat wy fijn nytgegaen om
met vieriger herten to loopen den wegh onfer faligheyt; maer foo ons middelertijt iet, den vleefehe aengenaem, by onfen vyandt wert voorgeworpen,
wy nemen 't op, en jagen niet vorder, maer kruypen wederom als in onfe
oude holen. Hier voor ftaet te wachten, en ftaegh in gedachtenisfe te houden, dat'et eerlijek is wel te beginnen, maer heerlijek wel te eyndigen.

FURENTEM
QUID DELUBRA JUVANT P
Jane, Deo grates actum cum nuper abires ,
Laxa forent paphio quod tua colla jugo ,
Forte 'Fryphcena tibi medio venit obvia templo ,
Dumque venit, dulei rifus ab ore fluit.
Da veniam pietas, Dominic fuccumbimus , inquis ,
Relligionis amor, vietus amore , jacet.
Non aliter geftu faltare parata decoro,
Fertur in objectas fimia ftulta nuces.

SEMPER IN ANTIQUUM SORDIDA CORDA RUUNT.
Simius e filvis mediam perductus in urbem ,
Ad cythararn choreas ducere doctus erat:
Jamque falit, eomitefque fimul, fpectante popello ,
In medio fparfce cum cecidere nuees :
Tile videns quid amat, fruftra indignante magiftro ,
In fua vota snit, deferuitque chormn.
Nequidquam viles anima tolluntur in actum.
Simia , quidquid agas , fimia femper exit.

VOILA DE MES DEVOTIONS.
Robin gueri d'amour a Dieu va rendre grace,
La veue de fon feu ce bon desfein efface:
Le Singe va quiter le bal, pour peu de noix.
L'amour montant au cocur,, devotion n'a poix.

AU VILAIN, HONNEUR EN VAIN.
Le Singe au lieu d'aller au bal et la cadence,
Courir apres des noix fe vilement avance.
Fay grand, taut quo voudrez, un gucux on vil cocquin,
II panchera tonfiours et fon premier chemin.
0 CURVE IN TERRAS ANHWEI

Dum falit ad numeros , erectaque corpora tollit
Simius, hunt aliquis jam negat esfe feram.
Forte nnces alius medium projecit in agmen,
Vidit et in prcedam beftia ftulta ruit,

Nil hominis rctinens. Quibus, asfuetudine tantum ,
Futilis in vane. perftrepit ore fides,
His, modici dum fees affulgcas ulla lucelli ,
Excidit , hen ! fluxEe relligionis amor.

Hebr. 12. 16. QUE NUL NE SOIT PAILLARD OU PROFANE COMMF ESAU, QUI POUR UNE VIA NDE VENDIT SON DROICT L'AINESSE.

Le Singe va au bal, portant en haut la tefte,
Mais , pour cueillir des noix, fe va comber en tefte.
USQUE RECURRET.
quibus de adminiftris principi eligendis diligens tractatus eft, inter entera,
bonos bonis prognatos , honeftaque families oriundos prmcipue asfumendos ineuleant.
Fortes quippe fortibus creari, meliorefque melioribus proi agari, fecundum naturam
putant: Animi vilis in vino principe indicium esfe, riles fibi adhibere, inelamant.
Magnos libertos certisfimum non magni Principis argumentum esfe, confidenter
pronuntiat Plinius.
Quid ita? quia Fortuna, ut inquit ille, non mutat genus, et diffieile omnino
infitam homini naturam honoribus fuperarc. Erepent , imo erumpent baud dubie
etiam in mediis fnpe fplendoribus agnates aut innate fordes , et identidem
parte fete exeret plebeja humilitas.
Afellum , licet exuviis leonis beftiam Mlle inde diligentcr obducas , nunquam tam
exacte velabis , qui p alibi identidem emergant infames auricular. Bene ergo Poeta:
HORAT.

Naturam expellas lured tamen ufque recurret,
Et mala perrumpet veftigia victrix.

MENAND.

Qui leur devotions ne font que pour le train,
Les quitent , ausil toft
ont efpoir de gain.
0 CURVY IN TERRAS ANIMiE!
Atalantam, magna pernicitatis virginem, in medio curfus certamine , magno conatu
ad metam properantem , aurei mali jactu remoratam fuisfe ab Hippomene, tradunt
Poets'. Eodem fere calliditatis genere miferos non ran) mortales fupplantat vafer ac
vertipellis humani generis adverfarius , quotics aliquem accinctum jam, ac ad vita
melioris metam properantem alibi confpicit. Protinus cairn, objecto aliquo rnalo
aurco , id eft, oblato five divitiarum fplendore, five honor= glories, five alio likesbrarum genere, curvas in terram animas de felici ftatu deturbat et ad vetera ac
obfoleta retrabit. Tigridis impetum, uno fcetumn objecto, frangit venator et belluam
ad antrum, unde prodierat , remittit: idem nobis non rare) ufu venit. Scope rerum
fluxarum abdicationem , cceleftium amorem , ac defiderium animo con cipimus; at vix
facer ifte furor in curfu eft, cum hint, nefeio quid, quod blandiatur,, nobis objicit
Diabolus , quo veluti nobis ipfis erepti , in antiquum relabimur. Caveamus et metalnerimus, belie! incipere egregium , bent definere regium esfe.
Job. 8. 20. Gaudium hypocrite; ad inftar puncti : fi afeenderit ufque ad cesium
quail fterquilinium, it: fine perditur,, et qui emn iderant , dieent ; ubi eft?
6. 33. Cherche premierement le regne de Dieu et fa juftiee , et toutes yes
chofes vows feront baillees par desfus.

Natura omnibus doctrinis imperat.

Amor per ecelum volat
Regnumque tanturn minimus in fuperos habet.

SEN. HIPEOL. —

oven. de Rem. lib. 2.
Forte aderani juveni , dominam lectica tenebat ,
Horrebant foevis omnia verba minis;
Jamque vadaturus , lectieft prodcat, inquit,
Prodierat ; vifa conjuge mutus Brat;
Et manus et manibus duplices cecidere tabellw ,
Fertur in amplexus, atque ita, vin yls, air.
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QUID NON SENTIT AMOK.
AL WAT MINT, WONDER VERSINT.

BLY METTEN BLYDEN.
Wanneer de foete luyt heeft wel geftelde fnaren,
En voelt een ander luyt op haer geftalte paren,
Soo toontfe bly gelaet, als offe vreughde fchiep,
Dat iemant haers gelijck tot eer en vreughde riep.
Leert hier uyt fwarte nijt uyt uwen boefem weeren ,
Leert voordeel, leert geluck, voor uwen vrient begeeren :
Het is een wreede vreught, een vinnigh onbefcheyt ,
Dat iemant lachen derf, mu dat een ander fchreyt.
IL

Fens was ick op een tijt by Rofemont gekomen,
Ick hadde met beleyt twee luyten mee genomen;
feet, wat een vreemde ftreeck!
Op d' eene lagh een ftroo;
Dat fprongh in haeften op, met dat de toon geleeck 1).
Ghy roert my, Rofemont, ghy roert my fonder raecken ,
En, fchoon ick elders ben, noch kondy my genaecken:
Siet, daer twee herten zijn op eenen toon gepaft ,
Daer voelt men menighmael oock dat men niet en taft.
PSALM

GHY DOLT MY KONT DEN

WEGH TEN LEVEN, VOOR U

IS VREuGHDE DE VOLHEYT , EN LIEFFELIJCK WESEN
TOT UWER RECHTER-HANT EEUWIGHLIJCK.

De luyt, de foete luyt , by niemant aengedreven ,
Die fal men ha geklanck by wijlen hooren geven ;
Daer is geen meefters hant , geen winger aen de fnaer ,
Maer flechts een ftille lucht komt fijgen over haer.
Daer is eel] foete vreught , eon heymelijcke zegen ,
Die op de zielen daelt , door onbekende wegen ;
Mijn herte luyftert toe : het is bet hooghfte foet,
Dat fonder inenfchen help beweeght een ftil gemoet.
\Voar door defe bewegnge veruorfaeekt Wert, leeft by Cardanum in 't aclitite toed( de Sulddit.
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Daer en is niet min menfchelijck, als uyt eens anders quaet iet poets te
verhoopen en uyt eens anders droefheyt blijtfehap te feheppen.
Daer en is niet heufcher, als verblijt te zijn in eens anders blijtfchap,
niet beleefder, als dat een menfehe fich verheuge, wanneer bet een ander
menfche wel gaet: niet menfehelijcker, als bet fuchten van den menfche,
als het een ander menfche tegenloopt.
Want gelijck een flagh in de flincker zyde ontfangen, oock de rechter zyde
des lichaems ontfet ; foo behooren wy beweeght te zijn met den voorfpoet
of tegenfpoet van ons even menfehe. En dat foo verre (gelijck Bernard:
feyt, fuper Cant.), dat wy ons meer behooren te verblijden, als onfen naeften
een groat, dan als ons felfs een kleyn voordeel aenkornt.
Het welck nademael betracht moet werden, hoe verre een redelijek gemoet
van haet en nijt moet afwijcken, kan yder een, uyt 't gout voorfehreven
is, lichtelijcken afnemen.
Ach! hoe ellendigh is de man,
Die slimmer vrolijck wefen kan;
Dan als een ander is beducht ,
Of in benautheyt leyt en fucht:
Ach! hoe ellendigh is de menfch,
Die, als een antler krijght zijn wenfel),
Van fpijt fijus herten bloet verteert.
0 vrient, die plage van u weert.

Gelijek de ware vreught niet en fpruyt uyt lichamelijeke oorfaeckcu, boo
en kan oak de felve met de lichamelijeke oogen niet werden aengefien.
Het onlichamelijek gemoet en wert door geen andere blijtfchap vervrolijekt,
als door de fuleke, die gelijekmatigheyt heeft met haren aert, dat is: die
in geen lichamelijeke dingen beftaet. Alle de vermakelijckheden defes "evens
en gaen niet dieper als in de fchorsfe, dat is: raecken maer het lichaem
en dringen noyt in het binneufte oufer zielen. Maer die lieffelijeke vrede
des gemoets, en voorbode der eeuwiger geluckfaligheyt , heymelijek door
Godes geeft in onfe herten nytgeftort zijnde , vervult ons den ganfehen
boefem oufer zielen met onnytfpreeckelijeke foetigheyt. Voor Gode en is niet
gefloten, by woont in onfen herten en fweeft midden ander oufe innerlijekfte
gedachten. Voorwaer (feyt de Heere Chriftus , Johan. 5. 24.) die miju woort
hoort, en gelooft den genera die my gefonden heeft, die heeft bet eeuwige
levee; dat is, (gelijck de Apoftel Paulus 't felve uytleght): vrede des gemoets
en blijtfehap in den heyligen Geeft , gewisfe voorteyckenen van de toekomende
geluckfaligheyt. De Godfaligen gevoelen mitfdien oock in dit levee onbegrijpelijeke vermakelijckheyt; want de blijtfchap die in de gedaehten is, heeft
haer groote, naer de gelijckmatigheyt van de fake die men bedenekt.

QUID NON SENTIT AMOR!
Dum jaeet in mute) pofitum teftudine ftramen
Saltat, ut eequalem dat Lyra pulfa fonum. 1);
Chords mann non tacta tremit, non main, movetur:
Quid mirum? quod amat, fentit adesfe fibi.
Te video, mea lux, nec te mea lumina cernunt :
Audio te, loquitur rum tua lingua nihil:
Sentio te, nec me tea dextera rontigit: i nuite
Et cordi , quod amat, numen inesfe nega!

GAUDENDUM CUM GAUDENTIBUS.
Apta chelys tremolo teftatur gaudia motu,
Ut focia fimilem fentit inesfe fonum.
Barbarus eft, fi quis mortalia Gorda flagellat,
Alterius beta conditione, dolor.
Difee tuas lachrymas laehrymis mifcere fodali,
Quifquis es, alterius gaudia difce fequi;
Nee fatis hoc, fed fponte juva, fed provehe ecepta,
Et facilem plaeidis vultibus adde manum.

CEUX QUI S'ENTRE AYMENT, S'ENTRE ENTENDE NT.
Remarque en ton efprit l'eftrange fympathie
Des cordes de ces luths, et puts va t'en, m'amie,
Pour contempler par la des deux amans le eceur
Simbolifants toutiours en un efgal humeur.

AU JOUR DE FESTE, NE FAY LA BESTE.
Tu verras refiouir du luth la chnnterelle,
Lors quant un autre lath en Ions accorde a elle,
Soyez joyeux au rotor, preftez la bonne main
A la commodite et joye du prochain.
INTACTA MOVETUR.
Non videt asfesfor, non hos notat asfecla motus,
At pia mess intus fentit adesfe Denim
Mortales oerli mortalia gaudia cernunt,
Qum Dens inftillat gaudia, nemo videt.

Chords manu non tarts falit, non mota fufurrat,
Ut chelys eequalem fentit adesfe fonum.
Quanta piis tacitam pertentant gaudia rnentem,
Corn Deus occulto numine pectus agit!

II Corint. 4. 18. NOUS AVONS UN POIDS ETERNEL D'UNE GLOIRE EXCELLEMENT EXCELLENTE, QUAND NOUS NE
REGARDONS PAS AUX CHOSES VISIBLES AIMS AUX INVISIBLES.
On oit un lath former qui toutefois eft coy,
Heureux efprit lidel! qui , mcfme en eefte vie,
Le jufte fent plaifir et nul ne fcait pourquoy.
Aver Dieu tout mouvant a grande lympathie.
CUM GAUDENTIBUS GM:DENTEN.
Nihil magis inhumanurn eft, quam ex malo allerins bold aliquid fibi augurari, et
nuuquam, nifi ex luctu alieno, gaudium fentire.
Nihil magis cequum, quam hominum gaudere, fr belie agi cum homine videat:
nihil magis humanum, quam iniquis hominum eafibus homines ingelnifeere.
Utque finiftrarum partium ictus redundant in dexteram, ita nos eivium nofirorum
commodis et incommodis oportet affici.
Congratulandam eft, inquit Libavins, amieis, cum prveclara cum ipfis agitur;
contra condolefcendum eft, fi dolore afficiantur: nam quibus iufortunia cilium voluptati fuitt , non intelligunt fortune); cafus omnibus communes esfe.
O mifcros! quorum dolor eft, aliuna voluM:,s

VERA GAUDIA NON CAPFUNT OCULL
Vera gaudia ut ex rebus corporeis non proveniunt, its nec oculis corporeis confpici
posfunt. Animus incorporeus non nifi cognato fibi gaudio, id eft, incorporali, afficitur;
reliqua, eujufeunque generis oblectamenta , cortieem tantum, id eft corpus, contingunt,
ad interiores vero animi fenfus nunquam penetrant. At pax ills eonfeientim, vitm
ceternm prmnuncia, occulto numine mentibus infufa, atque incredibili dulcedine taciturn pectus perfundit. Nihil Deo claufum, intereft animis noftris, ac mediis
eogitationibus intervenit. Amen, amen! dico vobis (inquit Servator,, Tohan. 5. 24.)
qui audit verbum meum et credit ei qui mifit me, habet vitam mternam ; id eft, ut
Paulus interpretatur: pacem confeientim , ac gaudium in Spiritu faneto , sera futurm
beafitudinis prmludia. Tanta ehim alacritas animi (inquit Casf.) quanta fuerit confifecundum magnitudinem nuntii.
deratio rei; eft enitn menfura
BERNARD. frtper Caul.

0 miferos! inquam, quibus

;refits, mel in ore, melos in sure, jubilus in eorde!

Rifus abeft , nifi quem viii movere dolores.

GREGOR. in

BERNARD. in Cant Senn. 49.

Gaudendum in bono alieno magno, magis quam in I roprio rarvo. Id rum agendum
fit, gam procul a livore debeat recedere tequus animus, facile qnivis colliget.

PLAT. ltl. 6. de ley.
ctns verbunt eft: fimilitudinern arnoris aucturem esfe.
cvre. Tract. de Saoaf. cap. 7.
Experientia notum eft arcanam quandam et occultam inter homilies esfe naturarum
affinitatem ant odium, rel. naturm quadam oeculta vi, vel aftrorum influentra , vet,
etc. Unde fit at aliquis ab altero toto peetore abhorrent, in alterum rem propenfus
lit, nee rogatus caufam dicere pusfet cur hone amet, ilium oderit, juxta Hind Catulli:
Non amo te, Volufi, nec posfum dicere quare, hoc tantum posfum dicere: non amo te.
BEROALD.

1) II Lijus rei rat

em tteut declarat Card:::. Ill.,. 8. de Suldil.

Moral.

gaudiummente concipitur; quod ndeceftab ‘feo
Jubilatio dicitur, quando ineffabile gaudiu
r e run in
di
poteft , nec fermonibus aperiri, et tamers quibuldam modis proditur.
ac lummum gaudium, quod lion de creatura, fed de Creatore concipitur, quod cum
accef eris nemo toilet a te.

Quid non cernit amor! quid non veftigat amator!
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AMOK, TELA PENELOPES.

MAKEN EN BREKEN, SIJN LIEFDES TREKEN.

IN 'S PRINSEN HOF, WORT GOUT TOT STOF,
EN STOF TOT GOUT; WEE! DIE'R OP BOUWT.

Komt , Piet hier , foete jeught , de krachten defer beken :
Haer nat plach uytter aert een fackel aen te fteken,
En foo daer eenigh licht ontrent het water gram ,
Pat gingh in haeften uyt en treurde fonder vlam.
Pus gaet mijn lief te werck : mijn droefheyt doetfe fpelen ,
Mijn water inaecktfe vier, mijn vreughde doetfe quelen ;
Siet , dus ftaen fy en ick geduerigh in gefchil ,
Om dat fy niet en doet, als dat ick niet en wil.

Dodona, 't wonder nat, een Prinfe van de beken ,
Kan blusfen wat'er brant, dat niet en brant, ontfteken.
Vraeght iemant wat dit beelt den lefer feggen wilt?
Weet, dat bet felfaem vocht niet van het hof verfchilt :
De groote lieclen kleyn , de kleyne groot te maken ,
Zijn veeltijts in het hof niet als gemeene Taken :
De knecht wort daer een heer , maer ftracx verloopt de kans,
Want die het al vermocht , is weder fonder glans.

II CORINT. II. 7. EXOD. VII. 8.
DE DITYVEL QUELT DE GELOOVIGEN, HELPT DE GODDELOOSEN.

Men vont wel eer een beeck ontrent de Grieckfche ftranden ,
Die blufchte facke]s nyt, hoe krachtigh datfe branden ;
Die gaf in tegendeel een vier , een helle vlani ,
Die gaf een fackel licht, die fonder lnyfter quam.
Wat leert dit felfaem nat ? — de vyant vander hellen ,
Die pooght de ftrenge wet den vromen voor to ftellen ;
Dies ftaet haer fwack geloof om uyt te fijn gebluft,
Terwijl een werelts knit in Chrifti lijden ruft.
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De hovelingen werden van Polyhio vergeleken met rekenpenningen , die
maer de wille van den rekenaer,, fomtijts ponden, fomtijts penningen,
fomtijts maer myten en doen , en veeltijts als de hoogfte legpenningen by
hem wat te breet uytgeftreckt fijn , foo kort hy die weder op , en leytfe in
een legerplaetfe neder. Voorwaer geheel defe hooffche verheffinge hanght
ganfch en al aen den inval van de Prinsfen. Want door feker heymelijek
gelnek ofte ongeluck, valt der felver genegentheyt op defe, en haer onwille
op gene, en menighmael uyt een de felve oorfaeck rijfen verfcbeyden, ja
ftrijdige werckingen. Alexander maeckte een Zeeroover tot zijn Raedfheer,,
om dat by vry en leppigh genoegh op hem gefproken hadde. Ramirus
daer-en-tegen dede , om gelijcke oorfaecke , elf edelluyden van de befte des
lands de kop af-houwen, een quinkflagh daer by voegende:
't Vofje en weet niet met wie het fpeelt,
feyde hy. 't Is dau op dit pat ganfch flibberigh om te gaen, ganfch forgelijck om te vallen. Wat raedt bier tegens? Geen andere, als die van den
ouden hovelinck , de welcke gevraeght , by wat middel hy tot een feltfaem
diugh (te weten tot ouderdom) te hove gekomen was, gaf voor antwoorde:
Met ongelijek to lijden , en danckhebt toe te feggen.

Onder audere liftige aenflagen des Duyvels, en is gee-rifles de minfte , dat
by het ware licht der geloovigen welck is haer vaft vertrouwen op Gode
in Chrifto Jefu) in de ftrengheyt des wets, als in een doodelijck water,
foeckt te verfmoren gelijck by daer-en-tegen den dooden en uytgebluften
fackel (dat is het afgebrande gewisfe der goddeloofen), met een vier uyt
het water genomen , dat is : met een verkeert en avereehts geloove , pooght
te ontfteecken. Doch bier van wert in 't minne-beelt gefproocken. In veel
andere faecken is foodanigen grooten nabuerigheyt des goets en quaets , der
waerheyt en der leugen , dat lichtelijck, ofte door den bedorven aert der menfchen ofte door de liftigheyt des Duyvels, het eeue voor het andere ons in
de Kant kan gefteken werden. Van veel exempelen is'er dit eerie. Hoewel
bet quaet niet anders en is, als gebreck of dervinge van goet, noehtans
laet een iegelijck fich voorftaen , den naem van een goet man verdient te
hebben , foo by fich maer van het quaet onthout; dat is: foo by misfehien
geen moordenaer,, geen dief, geen woeckenaer bevonden wert; daer nochtans,
om een goet wefen , al vry vorder gegaen moet zijn. Men moet niet alleen•
lijck nalaten de gebreken voren vermelt , maer, in plaetfe van de felve, lief
bebben, geeven en helpen. Want de deught geen gebreck, maer een werek
te zijn; niet in ledigheyt, maer in arbeyt en werekinge te beftaen , wert ons
in de fchole Chrifti dagelijex geleert. De bijle , roept Johannes de Dooper,,
is aen den boom geftelt , en die geen goede vruchten en draeght , fal nytgeroeyt werden.

AMOR, TELA PENELOPES.
Flumine cum Dodona tuo fax viva rigatur,
Stridet et, a gelido victa liquore, pent:
Fer, rner, hue fine lace facem, mirahitur hofpes
E Medio flammas profiliisfe lace.
Mira cano, fed arnica modo me tractat eodem;
Hanc ego vim Graji fontis habere put em:
Illa movens calidoque gelu, gelidoque calorem,
Me cupiente fugit, me fugiente eupit.

EONS DODONY, AULA.
Mira tuis (ita fama canit) Dodona fcatebris
Profiliit Grajo lympha facrata Jovi.
Hee folet accenfos extinguere fontibus index,
Nee minus extinctas igne ciere faces.
Regis habet genium, regi facra lympha deorum,
Dodona procerum limina fonte madent.
Clara tenebrofis, illuftribus aula tenebras
Mutat, et alternas gaudet habere vices.

ALTERNER FAICT AYMER.
Quant je fuis efehauffe, tu refroidis mon ame,
Quant je fuis refroidi, renaiftre Pais ma flame,
Donnant un contre-poix h l'un et l'autre humeur:
D'nne immortelle mort ainfl, helas! je meurs.

A LA COUR DU ROY, GRAND DESARROY.
Veux tu feavoir, amy, que c'eft l'eau de Dodone?
C'eft ce que font eouler les Princes de leur throne.
Le rotnrier vilaiu fplendide toft devient,
L'illuftre cepeudant fon luftre ne retient,
SIC RER UM INVERTITURR ORDO.
Patrat idem cum fonts fuo regnator averni,
Ordinis inverfi gaudet et ille dolls:
Nempe pins rigidie percellit acumine legis,
Blanditurque malls fanguine, Chrifte , tuo.

Fax lymphis Dodona tuis immerfa, necatur
Qum micat igne; nitet , time fine luce fait:
Fons facer ifte Deo, fie priftina credidit etas,
At Dims hie ftygii rex Acherontis Brat.
II Corinth. 2. 11. QUE SATAN NE GAIGNE LE DESSUS
Doilone, par ton eau, la melehe toft s'enflame,
Et le flambeau bruflant pert ausli tort fon attic.
FONS DONON_,E AULA.
Polybins auliros asfimiles dixit calculis abacortim, qui freundum voluutatein calculatoris mode, obolnm seneum, mode talentum valent: cum plernmque, ut videmus,
fuperiores calculi, fi latius fefe extendant, nice in inferiorem locum redacti, nullo
fere lint numero. Gaudent plerique principum fummos imos, imos fummos reddere
et folo nutu quoslibet aut miferos , ant beatos efficere. Tota face aulica hec comitia
affectus dirigit, et fato quodam, sit Tacitus, ac forte nafcendi, ut cetera, ita
Principum inclinatio in hos, offenfio in illos eft et fepe unius cantle diverfi, inn)
contrarii eventus. Alexander pyratam, quod liberius in rum dixisfet, h confiliis fibi
esfe voluit. *Ramirus Hifpaniarum Rex undecim virus nobi!es, eadem fere de caufa,
gladio percuti jusfit, addito elogio: Non fabe la volpeja, con quien trobeja. Pasfus
ergo hie lubricus et ad lapfum prom's. Quid remedii? nullum ailed nift veterani
iftius: injurias facere, gratias agere.
SENEC.

Jura pudorque
Eugiunt aulas,
Sequitur triftis
Sanguinolenta
Bellona manu ;
Qua que femper

newd.

Urit Erynn's,
Turnitlas lemper
('omitata domos ,
Quas in piano
Quelibet Mara
Tulit ex alto.

SALLUST. JEGERT. Reguth • volnptates, ut vehementes fie mobiles funt, ftepe fibi

ipfi adverfie.

CAR NOUS N'IGNORONS POINT SES MACHINATIONS.
Le Satan met les bons en doute, par la loi,
Blandisfant lee mefchans par uric vain foi.
SIC RERUM INVERTITUR ORDO.
Inter plurimas Diaboli fraudes ac aftutias, non infimum locum ea obtinere mihi
videtur, qub, verum lumen, hi eft, fiduciam piorum in Deum rigori legis, tanquam
ague immerfam, extinguere fatagit; et contra facem emortuam, id eft, prepofteril
ac perverfa fide, ftudet accendere. Sed de his emblems. In muftis aliis adee magna
eft vicinitas, ac fimilitudo Geri ac falfi, ut facillime, vel naturali hominum conmptione
vel machinatione diaboli, alferum loco alterius obtrudi nobis posfit. Ex multis unum
babe, fed quotidianum. Tametii malum nihil aliud fit, Tiara defectus boni, perfuadet
tamen fibi unufquilque fe viii boni nomen implevisfe, fi malum forte vitaverit; id
eft: a nee ficarius, nec fur, nee fcenerator dini posfit; cum fame multo altius, ut
bonus quis dici posfit, enitendum amandum quippe eft, adjuvandum eft. Virtutern enim non defeetum, fed opus esfe; non in otio aut quiete, fed in ipfa actions
confiftere, nec fatis esfe male aliftinuisfe, at bonum infuper faciendum esfe, in
Chrifti feholti indies docemur. Securis , clamat Baptifta , arbori appofita eft, que
fructus bonos etc.
GREGOR. 14. Moral.
Huftis nofter quanto magis nos fibi rebellare confpicit, tanto amplius expugnare
contendit. Eos autem pulfare negligit, quos quiete inter fe posfidere fentit.

DAN. HEYNS. lib. 4. Eleg. 11.
Balla pofcebam paucisfima, Rosfa negavit;
Nil petii, vultus junxit arnica fuos.
Scilicet hue voto gems eft contraria noftro ,
Sit pacata magis, protinus ibit amor.
TERENT. EUN.

Uhi velis nolunt , ubi nolis volunt ultro.
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JAM PLENIS NUBILIS ANNIS.
VAN TWEE EEN, VAN EENE TWEE.

HEEFT S' EEN MAN, SOO SCHEYTS'ER VAN.

Ey laet doch , oude ftam, uw fpruytjen met my paren ,
Het fal, van nu voort-aen, ontrent my beter varen
Als aen uw dorren tronck : het buyght na mijnen fchoot,
En 't heeft van uwe fchors geen pap of fap van mot :
Ick bidde , fcheyt'er af , en fchroomfet niet te wagen ,
ITet fal in korter ftont bequame vruchten dragen.
Mijn dunckt, ghy ftaet het toe; wel, hebt dan grooten danck,
Wy twee zijn nu maer een, en dat ons leven lanck.

Ick heb een teere fpruyt tot mynen fchoot getogen ,
Ick ben tot haer geneyght , en fy tot my gebogen ;
Dies zijn wy t' famen een , en niet en fchort'er meer,
Als van den ouden boom te fcheyden Metter eer :
Ick fpreke met verlof : o ftam van hooge jaren!
Laet dock tot mijn gebruyck dit jeughdigh tackjen varen,
Het weet van nu voortaen , het kent een naerder vrient;
Dus weet, dat jonck en oudt niet laugh te famen dient.

MAMI. XI \. 7.
THERON SAL DE MENSCHE VABER EN WIEDER VERLATEN
EN DEN WIJVE AENHANGEN, EN DIE TWEE.
SULLEN EEN VLEESCII WESEN.

Teer fpruytjen , jeughdigh hout, ick bidde weeft te vreden
Van defen ouden tronck te worden afgefneden ;
Siet hier een groene ftam, daer uwe guile jeught
Sal hebben meerder vrucht, en even grooter vreught.
Ghy , die nu zijt gevrijt , begint een ander leven ,
Ghy fult nu door de hicht met eygen tacken fweven ;
Geheel uws vaders huys dat is uw man alleen ,
Ghy maeckt een ganfchen ftaet, oock met u lieve tween.
23
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Of al fchoon de bruyloft-feeft gebouden is, en dat de bruyt haer morgengave ontfangen heeft, evenwel noelitalis foo fchijnt het, als of de nieuwgehoude ietwes noch ontbrake, foo lange de bruyt van haer ouders niet
gefcheyden en iu des bruydegoms huyfhoudinge niet overgegaen en is.
Want, gelijck de quellijcke ottelerdom der jonge luyden foetigheden en
fottigheden niet wel en kan verdragen, foo en is 't niet vreemt, dat de
gelieveren haer hof liever op haer eygen hant foecken to Louden. Veel wijfe
luyden oordeelden fulls, uyt goede huyfelijcke bedenckingen, oock verre
het befte te zijn; op dat de felve in het huwelijck getreden zijnde, van den
beginne aen, de hant aen den ploegh fouden leeren flaen, en poot aen (foo
men feyt) fouden leeren fpelen. Siet van dit Macrob. 1 Satur. cap. 15.
Soo uw dochtcr defe dagen,
Is geworden iemants vrou,
Wilt u niet te feer beklagen,
Soo uw fwager komt gewagen,
Dat by wel verhuyfen won.
Laet de nieu-geboude teeren
Op haer eygen koft, en dis;
Dat is doch al haer begeeren,
En fy fullen rasfcher leeren
Wat den aert van 't huwlijek is.

't Is een leerfame en goon onvermakelijeke bedenclinge, die eenige nemen
nyt de gelijekenisfe van 't avontmael, van Chrifto verrnelt Luc. 14. 16 ;
alwaer, fon wanneer de kneehten uytgingen om de genoodde to roepen, de
eerfte, brengende reden by van niet to konneu komen, feyt een acker gekocht to hebben , en dien te moeten gaen befichtigen: de tweede verklaert
kooper bedegen te zijn van vijf jock osfen, en de felve to moeten gaen
beproeven : voegeude beyde een bade by here redenen, feggende: ick bidde
u doet miju outfchult. De derde, fprekende met een grove ftemme, en vry
wat (touter, feyt ront uyt: ick hebbe een wijf getrout , en daerom en kan
ick niet - komen. Als vafthoudende dat een wijf te trouwen een faeeke is
van foodanigen voorrecht , dat men om der felve wille, fonder tegenfeggen,
feer wel vermach alle andere faken aen d'een zyde to ftellen. Voorwaer als
wy den, dat God beveelt een teere maget beyde vader en moeder te verlaten ,
en eenen vreemden man aeu to hangen, moet men niet bekennen dat by 't
felve voor alderley vrientfchappen ftelt P Ick fal, met verlof van den lefer,
bier by voegen 't gene Hector bier van by Homerum fpreeckt:
Ick weet dat Troyen, haeft en ras,
Niet zijn en fal als gruys en as:
Lek weet nook, dat mijn vader fal
Haeft komen tot een droeve val;
En dat mijn broeders lief en weert
Verflinden fal des vyants fweert.
Maer nosh mijn vader, noch fijn fehat ,
Noch ghy, o Troyen, fchoone ftadt!
Perft my foo hart aen mijn gemoet,
Als gby , mijn weerde huyfvrou doet.

JAM PLENIS NUBILIS ANNIS.
Hum pr,cor,, u longo venerabilis arbor ab avo ,
Corpore da ramum toilers posfe tuo:
Cernis, ut inclinans caput in mea vota feratur,,
Utque meo jaceat fareina grata fine.
Me duce, mox poterit teneros producere flatus,
Me duce, nil fuceis indiget ilia tuis.
Vicimus , o mea lux, fuimus duo, jam fumus
Quodque unum nunc eft, mox duo rurfus erit.

UXOR IN MARITI DOMICILIUM TRANSEAT.
Cingat iu myrtus, tegat 6, mea tempora Taurus!
En' cubat in noftro dulcis arnica tinu:
Ills men tandem cum pectore pectora junxit ,
Eque men gremio pignus amoris habet.
Afpice! qua earls conies ufque parentibus heefit ,
Jam patrift mecum vellet abire domo:
Da veniam genitrix ; alii placuere penates,
Non bene cum fenibus lata juverita manet.

MARIE? MOY BIEN TOST , MAR1EZ.
Vieil troncq , d laisfe a moi ta jenne branehe fuivre ,
Elle aimera pluftoft dorefnavant a vivre
Dejoincte de ton corps; n'en aye plus de foin ,
II ley faut nn mari , d'un Pere n'a befoin.

JEUNES GENS, A LEUR DESPENS.
Voici! ces deux font un; dont cefte jenne branche ,
Desja de fon troncq vieil voudroit bien eftre franehe;
Gens d'itge font chagrins, le jeune cceur gaillard :
Il faut a chacun d'enx laisfer leur cas apart.

NATAM RAMS, 0 HYMENXE , PARENTI.
Ramulus adjuncta dam ducit ab arbore fuecus ,
Jam procul a trunco vellet abesfe fun.
Ex animo caros deponere difi:e parentes,
Qua folio recubas juncta puella viro:

Non oculis genitor, non matris oberret imago,
Solaque legitinri fit tibi curs thori :
Nomina tot tibi care dabit cumulata maritus,
Hie later, hie genitrix , hie tibi frater erit.

PPaum. 45. 11. ESCOUTE FILI.E ET CONSID E : EXCLINE TON r REIT LE , ET OUBLIE TON PEUPLE ET LA LIAISON DE TON PER E.
Va t'en, gentil rameau , pre p s conga de ta mere,
Tint du corps qne du cceur. Quant on eft movie.,
Pour fnivre ton mari; va , fai lui bonne chere
Laisfer la les parens n'eft pas impiete.
SIT NUPTA MAVEN.
Tametfi et nuptialis feftivitas intervenerit et factam fit pod nova nuptie fieri
folet, aliquid nihilominus deesfe fibi novi conjuges putant , quamdiu e laribus paternis
in domum fponfi nova napta deducta non fit, ibique, qucd vetens dicebant , dominium inceperit. Mulierem enim, nifi domo patina exiverit, in mariti poteftatem non
venire multis credit= eft; idque aped plurimas ita obfervari, teftatur
Cypraus , tract. de fponf. cap. 5. Cum reel plerunique juveniles blanditias reeens
conjugatorum agre ferant moroli fenes , non mirum eft, fi ad plenam matrimonii
qualm posfesfionem maritus novas afpiret et uxorem (ipfa minim& repugnante)
parentibus yin dicet , inque domicilium fuum tranfferat. Cui fi forte repugnent, ut
fieri folet, nova nupta parentes, lepide pro fefe hunt juris text= inducet: Arbor
eruta, et in alio fundo pofita , ubi coaluit, agru cedit: nam credibile eft, alio terra
aliment° aliam factam. I. fed S me;s tabulis. verf, arbor, if. de adquir. rem.. doinin.

NATAL[ R APIS 0 HYMEN_TE PAREN TI
Nec infulfa, nee prorfus inutilis eft otfervatio , gum:it quidam defumunt ex inodo
excufandi, quo (Luc. 14. 16.) utuntur , qui ad eoenam vocati , ad diem dictum
venire detreetant. Primus eorum, rationes abfentisc allegans : villam , inquit, emi ,
in iftius ego posfesfionem mittendns jam nunc abeo , utque spud herum tuum eo
nomine me excufes precor. Alter : juga bourn quinque (inquit) empta font ,
periculum de Es factures deeedo , id tie Dominus tuns eegre ferat , meis verbis rogabis. Tertius eonfidentior perorans et non exeufatione (ut videtur), fed juftft defentione
nifus : uxorem, duxi, eaque de caufa non posfum venire. Actum matrimonii
tantum privilegii habere innueus, ut vel foil facti allegatione fatis fuperque purgatum
fe exiftimet. Magna fans matrimonii efficacia eft, in quo conjuges, vel Deo auctore ,
parentibus fefe mufti° praponunt. Graphics spud Homerum Hector:

Saturn. rap. 15.
Primus dies, inquit, nuptial.= reverentia datur,, poftridie intern nuptain in domo
viii dominium incipere oportet.

Hand equidem dubito , (pin concidet Ilion ingens ,
Et Priamus , Priarnique ruet gens armipotentis ;
Sed mihi nee populi, nee carte cura parentis,
Nec Priami regis taut= preecordia rodit,
Quam me cura tui, conjux carisfima, vexat.

MACROB. 1

Buts r. de Matr. cap. 66.
Marlins puteft de jure uxorem faun, qua fit alibi quam in domo fua , indieare,
et ad hoc officium judicis implorare.

Eft fans intimurn amicitia genus, caftus thorns.

Le procerbe FRANcois dit:
Mean perdu et ens °le.
Nid tisfu et acheve ,

Ephel. 5. 28. et fequ. TEL debent diligere uxores fuss, ut corpora Ala; propter
hoe relinquet homo patrem et matrem fuam , et adharebit uxori fuse, et erunt duo
in came mitt.

HORAT, 1. Co'. 13.
Fcelices ter, et amplius ,
Quos irrupta tenet copula; nee malis
Div ulfa querimoniis
Suprema citius folvet Amor die.

EBEELDEN.
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NESCIT ITABERE 1VIODUM.

VAN GROOT TOT GROOTER.

NOYT GROOT GENORGH

Al is de Crocodil maer uyt een ey gekomen ,
Hy wort een groufaem beeft , waer van de menfchen fchromen;
117- flockt gelijck een vraet en waft noch alle tijt,
Tot dat de bleecke doot hem op de leden rijdt.
Wie fucht van hooger ftaet of gelt-begeerte quellen,
Die willen. even ftitocet te + meerder hooghte fwellen :
Al wat een menfcii. gel;jekt , dat heeft een kantigh hert,
En Clef daer is een hoed: die nimmer vol en wert.

Den groenen Crocodil, ontrent den Nijl gefchapen '),
Die noem ick met befcheyt het rechte minne-wapen ;
Dit beeft waft alle tijt, en wort geduerigh groot
Tot aen den ouden dagh , ja midden in den doot.
[ek dacht al ever laugh : hoe kan ick hooger minnen?
En :aoch foo gingh het vier my dieper in de fumen •
ET hoe het langer duert, hoe dat'et heeter gloeyt
Siet, dat
rechte min die fonder evnde groeyt.

GAL. VI. 9.
LAET ONS WELDOENDE NIET VERTRAGEtN.

groote Crocodil , die noyt en laet te wasfen ,
Die is met alle vlijt ons zieie tee te pasfen ;
Ghy , die oyt zijt een ftap genaerdert totte deught ,
Weet dat ghy naderhant noyt ftille wefen meught.
Laet daer Hiskias fon , die wert te rugh getogen ,
Laet Jofua de zijn', die niet en wert bewogen ;
Maer let op Davids fon , die ftaegh en veerdigh rijdt :
Want wie hier ftille ftaet die is zijn voordeel quijt.

De

1) Van het geftadigh wasfen des Crocodils en des felfs groote, fiet FED. lib. 8. cap. 25.
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De gene die de geheymenisfen der natueren onderfocht hebben, fehryven:
dat d'efelinnen (hoe out fy oock fijn mogen) altijt noch jongen voortbreum.
Van eergie"ge menfchen let fulcx gefeyt te konneu werden, weten alle
de genen, die len aert van dit gebreck bekent is. Elk (feyt Thucidides) die
eeuigh onverwacht geluck aenkomt, is genegen altijt na racer te trach4m,
Hierom verlcopen haer veel Prinsfen, mits de felve gemeenlijek te groote
weerdigheden al te fchielijck , en veel te vroegh aen haer troetel_kinderen
toevoegen: deweicke veel beter allencxkens en met tusfehen-val van tyde
dienden uytgegeven.
Om verfcheyde redenen; eerftelijek: op dat de loon des geheelen daegs
des morgens vroegh betaelt zijnde, het overige van den dagh in luyernie
niet deurgebracht en foude worden.
Ten tweeden: op dat niemant te vroegh al te hooge gefet zijnde, en altijt
(naer de wyfe van de eergierigen) vorder willende gaen, eyndelijek niet
hooger clan bet betamelijck is en foude opftijgen, en nieuwigheden ter hant
trecken.
, De menfchen (feyt Dion) werden veeltijts door te grooten eere , die men
hun aendoet, buvten de palen van hun fchuldigen plicht weghgeruckt; want
voorwaer 't en is alle mans werek niet, grooten voorfpoedt en uytmunteude
eerampten te konnen verdouwen.

ELDEN.

Geen maer een geftadige befigheyt, is bet gene dat eygentlijck
een Chrift en menfche betaemt. 't Is den hemel, en alle die ten hemel-waerts
bun fpoeden, ganfch eygen, haer geduerighlijek te bewegen: want indict),
fulex niet met alien ernft en went betracht (nadien wy in de verdorventheyt
der werelt wonen), foo Cullen ivy lichtelijck, door de kracbt der felve, als
door het aendringen van een nederloopende riviere, werden wegbgeruckt.
Die tegen ft.room zijn fchuytjen roeyt,
Dient nimmermeer te zijn vermoeyt;
Want ruft by maer eeu kleyne tijt,
Hy is terftont zijn voordeel quijt:
Mits, t'wijl zijn riemen liggen ftil,
Hy fwiert, alwaer bet water wil;
En went foo, door den fnellen val,
Gedreven tegens leeger wal.
Hy en is niet recht goet, die van dage tot dage niet en tracht om beter
te werden. Wy dienen onfe eygen ziele menighmael te vragen, wat fy,
federt eenigen tilt herwaerts, gevoelt heeft in Godzaligheyt gevoorde'rt te
hebben; watfe op de gierigheyt, korfelheyt, en andere onfe gebreken s!ermeent gewounen te hebben. Want, ten zy fake wy iu 't quads eenige,' afbreuke, in 't goede eenigen aenwas, van tijde tot tijde, gewaer worden,
laet ons vryelijek dencken, dat wy de ware kracht des Geeftes noch niet
recht en hebben. Wat ons in het uytwendige fal gewerden, is ons oubekent:
Maer wat het inwendighe belanght, wy hebben, door Gods genade, vafte
hope om tot het felve van tijde tot tijde wat goets te Cullen toebrengen.
De Heere, die den wille geeft, geve oock het volbrengeri!

NESCIT IIABERE MODEM.
Crefeit in immenfum phariis 1) Crocodilus in aryls,
Inue dies Nili major ab amne redit :
A ugemli metes non huic dedit segra fenectus,
Mo .;'que vel ipfa paret vnlnera , crefcit adhue ,
Tu gmmina mei , Crocodile, furoris imago,
Auge'mr noftro pectore temper amor.
Frigida mors calidos olim mirabitur ignes ,
Cum gelida tanget fervida corda manu.

NON MODUS ATTGENDI.
Cum, crocodile, tibi proecordia vafta replevit
Prxda petita Polo, prmda petita falo ,
Crefcis et, exiguo quamvis progresfus ab ovo ,
Exfuperat cubitos bis tua forum novem:
Tnerementa tibi non fiftit anhela fenectus
Finis et augendi vix tibi funus erit.
Ambitiofe tibi, tibi convenit iftud avare ;
Scilicet angendi nefcit uterque modem.

BIEN (e' E GRAND, TOTTSIOURS CROISSANT.
Le croco. I fl longtemps , que fa vie dure ,
Sent do 1 aceroisfement toufiours en fa ftature ;
11 n'eft touchè' au vif des traicts du vrai amour
A qui l'affnction ne croift do jour en jour.

CHICHE , JAMAIS RICHE.
Te corps du erocodil, bien que la mort le presfe ,
De devenir plus grand, de jour en jour, ne cesfe.
Qui out ]'ambition ou l'avarice an cteur,,
Nc trouveront jamais un accompli bonhenr.

NULLEM VIRTUTI SOLSTISTIUM.
Crefcis, et
tremis vel jam , crocodile, tub anus,
Majus adt
ab amne Caput.
Incrementa d 'emit Chri ftum , ant longa profesfos ,
Ncfci us ar nenti vir bonus csic ncquit.

Nuniades fiftat , retrotrahat IIiskia Phceburn ,
Dux folymi vatis fol tibi loins eat :
Ille, vel:t fponfus thalamo redi , altaque luftrat
Sidera. Yirtutem non dccet ulla quies.

Philip. 1. 13. EN OUB.,
LES CHOSES QUI SONT EN DERRIERE ET M AVANCANT AUX CHOSES QUI SONT EN DEVANT , JE TIRE VERS. LE BET.
Poo - .1,
Non J
Hiskic
To corps do erocodil , et du Chreftien l'efpri t ,
foleil , bit gm, C
Sir.
Mais
S'augmente 11 longtemps , que Fun et ]'nitre vit.
11;GF -- "1 MODES O\LNIS :WEST.
0 vi naturm arcana fcrutat, , ;Maas per ()mum vitam gignere tradiderunt ,
nee, uuquam provectm adeo rotas ficri, quirt partui partum identidem accumulent.
De homine ambitiofo fimile quid dici posfe, nemini , cni id vitii innotuit , obfettrum
eft. Adepti aliquid inexperti boni (Mt Thucyd.) Temper, rropter prmfentem ex inopinato profperitatem , plura fperantes , majora eoncupifcunt. Notantur hanc oh caufam
plerique principum , quod nimis .effasi; et celerius qv ant par eft,
ecs
,
.1 Bid carpii m ae,p;itiatim deprir.
quibus favent , conferant , quos
contot; a Mei Ammo mane, vel
fultum eft: idque duplici rations: .rim6 , ne
Nut. j alto labore, fed ignavitl , confumen0,
circa meridiem exfoluta , reliquum
atus ,
oecationern prmbeat. Secund6 , no quis exquititis honoribus tempeftiviu
majora, quam
identidem ad altiora enitens (prout mores. font ambitionis)
par eft, audeat et res novas moliatur. Cor-mn immar enun homines ma gnitudir ,
fort, .a
pmonun , nec cujuflibet eft, in r' - lam
Dio.
de Useful, lib. 2.
Quis tan, co,— ,Mitm feelicitatis , ut non aliqua ex parte cum ftatus fui qualitate
rixetnr? Anxia calm res eft humanorum conditio bonortom , gine cl nunquam
pernetua fubfi ft at.
Sea , Tray. 'I.
— Scilicet imp,.
Crefcunt divitiro, tamen
Curti, nefcio quid, femper abeft

V 1 RTET1 N CLLUM SO: sTruluxt.
Nec ofeita , tia , -1-1ce torpor, fed cora diligens , atque actio co ,itin na h °min em

Chriftianum decent.
eft, animique ad emleftil properantis, moveri
femFer,, ac progredi. hnt ue
fummil nitatur opmn vi mens pia, faeW; impetuofo de ,mrfu human s^ nruptio.ds abripietur :
Ac veluti fi quis adverfo flumi r.. dembum
Quia fubigit remis ft bbrachia forte remi n
Ecce ! iliumprmeeps From) rapit alveus mums.

Nec utique vere bonus of'
„dies , ut melior fiat, operam non ,10.111; Stepe nos
no''''c
.
conicientia velut interroganda
profecerimus,
iron,
, a varitim , ac reliquis vitiis decesferit virtutibus aecesferit ;
nifi enim in illis decrementum, in hifce acerementm.,
, vero divini Spiritus
mftro percitos nos esfe certi esfe non pa,sfurru . .
ape,, ros pins magnum flux
fidei indicium esfe folet , non probe ,;c Quid de extends hifee, deque flatus noftri
conditione futurum fit, hand
fcimus; nec id quidem ,multum curandum eft :
auburn lane ut i di; s adjh'
, in animo nobis et in rolls eft. Lumen ad
hoe nobis infunde , o Numen
THERONY11. ad beezetr.
Surtax vitro ratio procesfu gaudet , et crefcit : eesfatione torpefcit et deficit.
Q uotidianis et recentibus incrementis inftauranda mens eft et vivendi hoc iter non de
tranfacto , fed de reliquo nietiendum,

()y in. 10, Metam.
Nec modus ant requies , nifi mors, reperitur amoris.
SEN. Oct. Act'. 1.
A mor perennis conj ttgis caftm manet,
A CSON.

Exor vivamus, quod viximus , et teneamus
Nomi ea quit primo fumpiimus in thalamo ;
Nreve fit ulla dies ut commutemur iu revo.
Quin tibi lim juvenis, tuque puella inihi , etc.

1) Crocodilum crefcere quanul u vivat et excrefeere ad longitudinem ducaleviginti cubitorum , et alias vide apud PIM. lib. 8. cap. 25.
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El 11101 -1TE LEY AMEN.

FEN OUT MAN IN 'T JONCK. MEYSKENS SCHOOT —
EY, WAER HY BOOT!

SPAERT, MANNEKEN, SPAERT,
DAT'ER EEN ANDER WEL AF VAERT.

Een groen en weligh dier ftont leftmael om te paren
Met iemant , rijek genoegh , maer in fijn lefte jaren ;
Ilet dacht my wonder vreemt, dies vraegd ick hoe het quail],
Pat fy een dorren block tot haer gefelfchap nam :
Sy fprack van ftonden aen : veel heeft'er waer-genomen ,
Pat van eens efels been de befte fluyten komen ,
Soo rafch hy maer en fterft. tFy (dacht ick), loofen fchijn !
Guy trout, en wenfcht terftont om ongetrout te zijn.

Soo langh een efel leeft, foo draeght hy fware packen,
En eet noch evenwel alleen maer diftel-taeken ;
Aber fteeekt hem eens de moort, daer fluyt men op het been,
Daer raeft de malle jeught, en hippelt onder een.
Spaert, vrecke varier, fpaert; tivv foontje komt ten leften,
Dat fchinckt, en drinckt, en klinckt, dat geeft'et al ten beften,
Dat fight , en fpringht, en vinckt, dat vogelt, jaeght, en vift ;
Ontijdelijck gefpaert , onnuttelijck gequift.

PROVERB. XV. DI.
EEN GOEDEN MOET IS EEN DAGELIJCX WEL-LEVEN.

Al is een efel plomp , al weet hy niet te fpringen ,
Noch leeft men na de (loot fijn dorre fchenckels fingen :
Een herder neemt het been , en maeckt'er fluyten van,
Waer door by ganfch het wont tot vreughde trecken kan.
Wat is van loft en konft? van veel of luyt te ftellen ?
Stelt maer en ftilt u pert , geen druek en fal u quellen:
Waer recht vernoegen woont, daer is geftage loft ,
'k En weet geen betel' vreught , dan als de ziele ruff .
21
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De feem-vifch is gewoon het flick om te wroeten, maer de vifeh fargus
(die hem veeltijts volgt) is'er knap by, en flockt het aes, dat een ander
opgejaeght en bearbeyt heeft, gierighlijek in 't lijf. Het gevalt veeltijts foo
onder de menfehen, dat nae een flick-wroetende Seem-vifeh , dat is: na een
deunen en vreckigen fpaerder, die uyt vuylheyt zijn goet te faun heeft
geraept, volght een verterende fargus, dat is, cell quiftige opfnapper, die
bet verfpaerde goet onnuttelijek door de billcn flaet, diekwils t' tender reyfe
in den fehoot van eeu hoere of liner docbter uytftort, al wat met moeyte
en kornm tr in veel jaren by den anderen is verfamelt. De Wyfenian heeft
dan wel gefeyt, Peel. 2. 18.: My verdroot alle mijus arbeyts, die ick onder
de fonne hadde, dat ick dien eeuen menfehe laten moefte, die na my zijn
Conde, en wie weet of by wijs of dul zijn Eyndelijek befluyt by, feggende: is 't dan een menfch niet heter dat hy ete en drincke, en dat hy zijn
ziele wel doe van iijnen arbeyt? Ja, fulcx fegh ick dat Godes p ant koint.

Daer zijn veeltijts drie foorten van menfehen die de jaermarten befoecken ,
te weten: koopers, verkoopers, en gapers.
De twee eerfte zijn den ganfchen tijt des jaermarts door, elek in 't fijne
forglivuldelijeken bath.
De derde foorte is'er heft aen; want, niet als mettet ooge alles overloopende, draeght van geen eenige quellinge ofte ftorenisfe user buys.
Pythagoras treckt dit tot de Wijs-gierige van fijnen tijt en noemt die:
begapers van de jaer-marten, dat is: bloot.e befehouwers van de wereltfehe
dingen. Andere Godfalige mannen eygenen fulcx, met heter recta, nu de
rechte geloovigen toe.
Goedereu te befitten en van de felve niet befeten te werden, is een werek
van Godfalige wijfheyt.
En tot fulcx ware wel te komen, Mien wy, met op gierigheyt, maer op
nootdru.ft alleen het ooge Iloegen. Koft en kleederen hebbende, vernoegbt
u daer mode , feyt de Apoftel.
Neemt dat gaufcli de werelt ons eygen ware, wat gemack of genut fal
ons hyt fuleken ongemeteh hoop goederen gewerden , anders als 't gene, dat
wy door het gehruyck eygenlijek bet onfe waken? van al de reft en hebben
wy met meer als alleeulijek het geflchte, en 't felve is geoorloft, foo wel
van Bens anders goet nemen , als van n eygen. Wat valt'er te feggen? die
na de nature leeft, is noyt arm; die nae de begeerlijekheyt, nimmermeer rijek.

EX MORTE LEVAMEN.
Kuper, ubi pclago 'Hurls Elisfinga refiftit ,
Decrepito fuerat nupta podia feni:
Cur vetulo fociaris hero, lepidistima? dixi ;
Rae, ut crat prompt8 garrulitate loquax ,
Hoc mihi refponfum dedit osfibus, inquit, afelli,
Cum jacet exangui eorpore presfus ham,
Tibia jucundo componitur optima canto.
Defierat ; nec me quarerc plura juvat.

AN.ARUM EXCIP1T PRODIGUS.
Duel tibi vita mallet, miferandm fortis afelle,
Non intermisfo sombre labore gement :
Interea tribulis et anima vefeeris herba,
Vixque datur gelido fonte levare fitim :
Sed morere, infcelix , mox tibia fefta fonabit,
Et tua palter ovans ducet ad osfa choros.
Quterat events opes, jam prodigus immi set hares,
Qui male congeftas dilapidabit apes.

JOIE ET SUPPORT, APRES LA MORT.
Un jour je demandois a slue allegre dame ,
Pourquoi un gros vieillart avoit gagne fon awe?
Ne fcais tu, me dit-on , quo quant un able eft most
De fes os decharnez fort bonne flufte fort?

DE PERE GARDIEN, ElLS GARDE-RIEN.
Tes jambes, par travail, te craquent, pauvre befte,
Et peu apres to snort ferviront, a la fefte ,
Des fluftes et haut bois. D'un pere efpargueur
Sort ordinairement on Ills trop gafpilleur.

EQUUS ANIMUS COMMENDAT OMNIA.
Osfibus ex Mild fit tibia; Iilva remugit;
Exultat faluras dux gregis inter oyes.
Ecquid opus lituis? fibi runs eft aqua levamell,
Gaudia d3 placido pectore fponte fluunt:

Sit cafe parva damns , fit fictilis olla fupellex ,
Hie etiam fapiens, quo fibi plaudat, Isabel,
Aula gernit, (23 thara licet aureus inftet Fophas,
Carila fremit plaufs, duns, Melibme, Canis,

I Tim. 3. 6. LA PIETE AVEC CONTENTEMENT D'ESPRIT EST UN GRAND GAIN.
Ta flute, gal bager, n'eft que des as des belies,
0 grand don do Seigneur, tranquillite; d'efprit!
Si refiouit pourtant vos gens aux jours de feftes:
Le ewer eftant en pais nn peu nous refjouit.

AVARLM EXCIPIT PRODICUS.
Alutarium 'deem cxuum fodere memorant, Sargent autem pifccin, qui coin fequitur, excitatum pabulum devorare. Vix aliter in vita humana fete res habere notaturn
eft: homines nimirum attentos ad rem, qui colons fodiendo, id eft, vilisilmis quibufque ac laboriofiffimis minifteriis indies operant dare folent, fargos fequi, id eft,
liberos vel hceredes plerumque habere igmavos ac prodiges, qui opes, malto cum
fudore vix unciatim collectas, celerrime digletiant , nec rare in unius fearti marfupiuns
effundant, atque ita (ut Sen. verbis utar) quidquid longa feries multis laboribus,
multa Dei indulgentia ftaxit, id unus dies fpargit, ae dislipat ,
Longiquc perit labor irritus anni.
Belie igitur Sapiens Eccl. 2. 18. : Deteftatus film, inquit , onmem induldriam
meam, qua fub fole ftudicdistime labormi, habiturus haTedern poll me, quern ignore
utrum fapiens au ftultus futurus fit. Eftne quidquam tam Valium? Et tandem
concludens, nonne melius eft, ait, comedere et bibere et oftendere animse fuse bona
de laboribus fuis? hoe etenim de manu Dei eft. — Horat. lib. 2. Od. 14.:
Abfumet hares cmcuba dignior,,
Servata centum clavibus , et mere
Tinget pavimentum fuperbo,
Pontificum potiore ccenis.
IDEM :

AdQUES ANIMUS COMMENDAT
Tria fere hominum genera nundinas frequentare compertum eft, ernptores, venditores, Ipectatores. Duo priores emendis vendendifque mereibus tato nundinarum
occupatislani, anxie difcrueiantur. Tertium demum genus belie ac jueunde agit,
et, non Isla antis, cuncta delibans, voluptatem ex omnibus, ex nullo moleftias,
domain refert. Nundinarum , id eft, mundi , five serum externarum tan-tuns
fpeetatores Philolophos csfe, I lilt Pythagoras; Chriftianos, viri boni. Habere opes
ac posfidere, at non ab eifdem haberi ant posfideri , vere fapientis eft : id vero
unicuique noftrum continui, eveniet, fi non ad ambitionem, fed ad necesfitatem onmia
habeamus. Arridet etiam Democriti dictum: ille fclicem diceba.t corn, qui cum
exignis pecuniis hilaris esfet, infelicem, con qui inter magnas opes triftaretur. Quid
ft totum orbens ttrrarum posfideamus, ecquid eommoditatis ex tante. rerum congerie
habituri fumes, prfetermsam ex iis, qua utendo noftra facimus? de reliquis nihil
habituri prates. foluns afpeetum. Atqui voluptateni , qua ex vile eft, mque de
a ienis atque de tuis capere nihil vetat. Qui ad naturam vivit, nunquam pauper;
qui ad vote, nunquam dives eft.
Prorerb. 15. Secura runs quail juge couvivium,

Sed quia perpetuus nulli datur ufus , et bares
Haredem alterins, velut unda fupervenit undam,
Quid vici profunt, quidve barna , quidve Calabris
Saltibus adjecti Lucani?

PLATO TIM. cap. 13.
Lmtitia pura in foils animate bonis invenitur, ideo fapiens in fe gaudet, non in iis,
qua circa fe font.

Hel. 13. 5. Que vos inceurs foient fans avarice, eftans contens de ce que vows
avez prefentement.

CIPILE TIE JUR. codnabior. cap. 9.
Nnptias irm aces (ita nuncupant juriftm matrimonium Penis decrepiti et florida
virginis L. fi major C. de Legit. Hared.) prates aria multa incommoda indncere
votum eaptandm mortis, tragicus exitus non rano docuit , hinc nuptia Sophoclis et
Alcippcs bujufmodi dicteriis exagitatre leguntur;

Noctua lit tusimlis, fever utque cadavera bubo,
Tails aped Sophoclem noftra paella fedet.

STNNE- EN MINNEBEELDEN.

DISSIDET QIJOD IMPAR, EST.

VERSCHEYDEN AERT, DIENT NIET GEPAERT.

LICHT EN SWAER, EN DIENT GEEN PAER.

De Sim, het koddigh dier , is yder eens vermaken ,
De fchilt-pad, niernants vreught, als doot ter aerden leyt;
Hierom ift, dat den aep de padde fchroomt te raken :
't Is tegenheyt van aert, dat defe dieren fcheyt.
Lief (wat ick bidden magh) en laet u nimmer pren
Met Fop dien tammen gaft, die men it geven wilt:
Mach ick u lief niet fijn , foo wilt u immers fparen
Voor iemant, die van u, min als ick doe, verfchilt.

De Sim, die niet en dient als om den geck te fcheren,
Soeckt, uyt een tegen-aert, de fchild-pad of te weren;
Sy haet het fedigh dier, dat ftaegh bewaert fijn huys,
Om dat'et niet en loopt als ander wilt gefpuys.
Fen maeght van ftillen aert fal nimmer wel bevallen
Aen iemant, die van oudts genegen is te mallen:
Maer hoort eens, vryers! hoort, en vry de les onthout:
Die foetft om vryen fijn, en dienen niet getrout.

PROVERB. XXVIII.
DEN GODDELOOSEN VLIET , EN NIEMANT JAEGHT HEM.

De fchild-pad jaeght een aep; befiet, wat vreemde dingen!
Hy weet niet wat te doen , of waer te fullen fpringen ;
De fchilt-pad evenwel en kruypt maer in het fant,
En, dat noch vreemder is, s'en heeft niet eenen tant.
Wie boofe rancken broet, die leyt een droevigh levee:
Hy fucht, hy ducht, hy vlucht, al wort hy niet gedreven;
Al drilt'er maer een rkt, by is terftont bevreeft :
Daer is geen felder beul als binnen in den geeft.
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De domme jonckheyt, haer ten houwelijck ftellende (na dat nu de loop
des werelts is) en vereyfcht folder niet min in de dochters, die fy lieden
ten dien eynde bewandelen, als het gene dat hun in de huyfhoudinge meeft
van noode is; alfoo dat veeltijts die belt fingen en fpringen, fpelen en
quelen, toyen en ployen kan, meeft van alien wert aengehaelt, fonder op
het vordere eenighfins te letten. Uylen vliegen met uylen, feyt ons fpreekwoort: fy felfs, door hitte van de jeught, ydel en befit zijnde, vergapen haer
lichtelijck aen de gene die hierin aldernaeft by komen. Eu evenwel nochtans, foo haeft de opvoedinge der kinderen en andere laften des lionwelijcx
lion op den hals vallen, raeckt gemeenlijck de clavecimbel, en al dat beflagli,
aen d' een fijde: en al wat men meeft geacht heeft, komt minft te pasfe.
Waer 't niet beter, 8 foete jeught, defe dingen in wat naerdcr bedeneken
te nemen? en bier in te doen gelijck een voorfichtigh man, die een reyfe
naer vreemde landen aenvaught, die fijde kleedinge niet en maeckt na de
maniere van 't lant daer by nu is, maer van 't gene daer by haeft meynt
te komen? Let'er op:

Een quade confcientie (fet' t'er een Outvader) is een moedcr van vreefe.
't Is gewisfelijck alfoo; want waer een fondigh gemoet is, daer is felcken,
in alle voorvallende faken, een bevende Inert en een yen fmaehte ziel. De
goddeloofe fehrickt voor alle dingen, felfs oock voor de gene die niet to
vreefen en zijii.
Hy outlet hem van God, want by is hem vyant: van den Duyvel, want
't is fijn pyuiger: van fijn eygen herte, want 't is fijn befebuldiger.
De rechtveerdige daerentegen (gelijck de Wijfe-man feyt) is vrymoedigh als
een jonek leen, fittert ofte beeft voor niemant : uiet voor God, want'er
niemant en is die hem meer wil helpen: niet voor den Dityvel, want'er
niemant en is die hem min kan befchadigen: niet voor lijn eygen gewisfe,
want daer is rufte.
Den vervaerlijcken donder noemt by de ftemme fijnes hemelfchen vaders:
den fchrickelijclen blicxem, de ftralen van des felfs grootachtfaemheyt : de
doot, een doorganek tot een beter levee: Gods oordeel, een eynde van ftrijt
en ellendigheyt; en, om kort to feggen:

Die een meyfjen, out haer fingen,
Om haer fpringen, heeft getrout; —
't Zijn voor eerft wel moye dingen,
Maer als hoot begint te dringen,
Is de liefde ftracx verkout.

Al viel de werelt ganfch en galr ,
De vrome fchrickt voor geen gevaer.
Wilder dan iemant onverfaeght en goets moets wefen , die reynige fijn
herte van docdelijcke wereken.

RISSIDET QUM) 1MPAR EST.
Cum tarda nequeat teftudine ihnia jungi,
Simia jucunda mobilitate potens,
Simia, delicice filvarum, hominumque voluptas,
Cernit ut invifum reptile tota tremit.
Tn pepon.m, mea vita, tui faciafne potentem
Nul'a cui toto rectore mica falls?
Corpora, quis furor eft, conjungere mortua vivis?
Anne tyrannorum vis fcelerata redit?

APUD LEVES GRAVITAS VITIUM EST.
Simia faltatrix et quo folet ufque vagari,
Non fecus an peftern te, domiporta , fugit.
Lafcivi juvenes mores odere modeftos,
Caftaque vefanns refpuit ore puer:
Si qua pnella loquax minus eft, ea torva vocater:
Et puder, lieu! nomeu rufticitatis habet.
Shiite puer; petulans, audax, vaga, garrula virgo,
Sit Beet apta foro, non exit apta thoro.

LE SOMBRE ET TARD, NE DITIT AU GAILLARD.
Le Singe daus les bois, ineesfamment gail'arde,
Ne fe joiudra jamais h la Tortue tarde,
Par tout oh la nature a defnie fon lien ,
Fai tout ee quo pourras, ausfi n'y feras rien.

GRAVE ET LEGER NE LOGE ENSEMBLE,
CHACUN REQUIERT, QUE LUI RESSEMBLE.
Tu as en grand' horreur les meeurs de la Tortue,
Le Singe eft a ton grd, qui joue par la rue;
Mais dames, mon amy, trop douces en amour,
En ens de marier ne trouvent pas leur tour.

QUI VANOS PAVET MEIUS, VEROS FATETUR.
Ad fonitum culicis, motmque ad arundinis umbram,
Unpins, et nullo terga premente, fugit:
Confeia mens fceleris formidine toto liquefcit,
Tune quoque, cum pavidi caufa timoris abeft.

Presfa fum fub mole dooms teftudo laborat,
Pulvereamque gravi corpore verrit humum:
Ut videt hanc, fugit, ofque tremens poft terga reflectit
Simia, nee tutam lc putat efle fuga.

LE PECHEUR, A TOUSIOURS PEUR.
Combien que to maifon, Tortue, fort to presfe,
Le Singe neantmoins to fuit, en grand. iftesfe ,
APUD LETES GRAVI'I'AS VITIUM EST.
Adolefcentes, ut bodie funt mores, animum ad nuptias applicare occipientes, nihil
fere minus in puellis, quas ejus rei caufa adeunt, requirerc folent, quam ea, qu pe in
convictu ufui futura funt. Plerumque enim pre cacteris placere folet, fi qua aut
fcite canere, aut feftive garrire, aut denique belle fe comere noverit. Nec ntirum;
cum enim fervore ttetatis lafciviaut et ipfi juvenes, in habentibus fymbolum, ut ait
ille, facilior fit tranlitns. Et tamen juvenilia ifta omnia, poft annum unum atque
alterum, cum liberi alendi, aliaque onera matrimouii fuftinenda font, ftatim evanefcere, ac prorfus diverfa, ima contraria, non fine moleftia ac difpendio rei familiaris,
addifccnda esfe, docet ufus. Quanto melius, mi adolefcens, oculos animumque
dirigeres in virginem modeftarn, ac rei domefticce melius quam faltandi peritam?
qum licet hoc tempore fortasfis juvenilibus affectibus non tam arrideat, atque una
aliqua alterius iftius generis, fane to brevi aliter cenfeas. Eos, qui in alias tiaras
iter inftituunt, veftem non pro more regionis, in qua bunt, fed in qnam abeunt,
eonficere nunquid vides? fac idem et vale.
IfORA

r. Odertint hilarem triftes, triftemquc jocofi;
Sedatum eeleres, agilem gnarumqat remisfi.

Craignaut d'eftre attrappe, touriours le bliftre fuit,
Et nul lui rem; du mal et nul ne le pourfuit.
QUI VANOS PAVET METUS, VEROS FATETUR.
Vero malam confeientiam matrem forrnidinis esfe, dixit Chryfoft. Horrorens enim
individuum impietatis comitem esfe, teftantur ii, qui indies confcientire latebras
qumrunt, BCC inveniunt. Poulain Temper ante oculos fibi verfari pntant, qui peccaverunt, inquit ille. Hine fit, ut omnia horreat improbus, etiam minime timenda ,
imo et ampleetenda Deum, quod inimicum fibi, Diabolum, quod lietorem, femetipfum,
Trod accufittorem fciat ac fentiat. Vivo bono contra nihil terribile eft: non Deus,
nemo qui magis juvare velit; non Diabolus, nemo qui minus nocere posfit; non
confeientia , omnia ibi tranquilla. Horrificum tonitru parentis lei vocem benevolam%
metuendum fulmen divinae majestatis radios; mortem in vitam meliorem tranfitum;
Dei judicium finem pugnu ac terumnarum appellat. Denique
Si fractus illabatur orbis,
Impavidum ferient ruinm.
Quicunque vere aninrofus esfe deficient, mentem ut habeat flagitiis purgatam etiam
ague etiam curet.
Job 15. 21. Sonitus terroris femper in auribus impii: et cum pax fit , life femper
infidias fufpicatur, eircumfpeetat,s undigne gladium.
Job 18. 11.
pedes ejus.

Circnntquaque perturbant itnpium terrores et diijitiust cum ad

Proverb. 28. 17. L'homme fitifant tort au fang d'une perfonce, fuira jufqtas en
la fosfe fans qu' annul le retienue.

Extat apud Sax. Grammat. lib. 1. infignis
Danorum regis fibre de impari
inatrimonio querela, quam meritO hic adfcribo 0 miferam me! enjus not ilitatem
difpar nexus obtenebrat! 0 in felicem , eujus ftemmati ruftica jungitur humilitas!
0 infauftam matris fobolern, cmjus munditiem immunditia ruralis attrectat, dignitatem indignitas vulgaris inclinat, ingenuitatem conditio maritalis extenuat! etc.
Quarn quitlem querelam exitus tragicus fubfecutits eft, grout latius idem auctur
trolequitur.
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ANIMUS NIL DIRIMIT.

LIEFDE SCHIET PYLEN , OVER HONDERT MYLEN.

HOE DATMEN 'T DECKT, HET WERT VERWECKT.

Al fclieyt ons menighmael zee, rotfen, ende dalen,
Dat al noch even-wel en fnijt ons niet van een;
Mijn geeft komt even ftaegh ontrent de lieffte dwalen ,
De feylfteen en de min die hebben dat gemeen.
Want fchoon de noortfche key is van het ftael verfcheyden,
En of een tusfchen-fchot verdeylt het lieve paer,
De fteen en laet niet af, het yfer om te leyden :
Hoe ver mijn lief verreyft, mijn hert is even daer.

Wanneer des feylfteens kracht is in het ftael getogen,
Soo wort'et metten fteen aen alle kant bewogen;
En fchoon al tusfchen bey een fchutfel is gefet,
Noch baert de fteen haer kracht en treckt het yfer met.
Wat baet'et, ydel menfch, een quaet gemoet te decken?
God kan u fchuldigh hert oock uyt het duyfter trecken :
Wie voelt niet metter daet, dat hem de ziele drilt,
Oock daer by is alleen, en daer by niet en wilt?

1 JOHAN. III. 9.
DIE UYT GODT GEBOREN IS EN DOET GEEN SONDE,
WANT ZIJN ZAET BLIJFT IN HEM.

De feylfteen en het ftael zijn, op bedeckte gronden,
Beyd' onder een verplicht en over handt gebonden;
Al fcheyt hen eenigh dingh, de geeft die treckt'er in:
Geen fcheytfel tusfchen bey, en fcheyt haer foete min.
Wat kan de werelt doen? — daer zijn bedeckte wegen
Waer door den hemel felfs komt over ons gefegen:
Weeft vrolijck, vroom gemoet, noyt fcheyt'er eenigh flot
Den geeft van fijn begin, de ziel van haren God.
I
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Is 't niet gantfeh vreemt en felfaem dat een mifdadige, wetende dat fijn
rabauwerye ergens in een bola ofte op een heye, en mitfdien buyten de
oogen van alle menfchen, by hem is begaen geweeft; — wetende dat het
lichaem by hem vermoort, wel diep onder de aerde is gefet; — wetende dat hy
fijn gedaehten in een befioten boefern draeght; — dat by (fegge ick) evenwel
t'elckens op alle voorvallen fittert en beeft, en byna op het ruysfchen van
elck blat het innerfte van fijn gemoet voelt omme roeren, en grondelijek
bewegen? Van waer komt dit?— ontwijffelijck van niemant, als van de hant
Godes felfs, aen de welcke eygen is door allerley beletfelen linen to dringen,
en het binnenfte des menfchelijcken gemoets rontfomme to keeren , en krachtelijek te beroeren. Soo haeft (feyt de Keyfer Juftinianus) iemant voorgenomen heeft een fcbelmftuek aen te rechten, foo haeft heeft hy alreede, in zijn
eygen gemoet, zijn ftraffe beginnen te dragon:

De ziele, alhoewel in den kereker defes lichaems befioten, alhoewel door
menighvuldige bekommeringe, in den drayftroom defes werelts, dagelijex
herwaerts en derwaerts gedreven, wert evenwel niet belet, nu en dan, in
felt te gevoelen als een ftaeltjen van de eeuwighe geluckfaligheyt. Een gemoot verheerlijckt met den beelde Godes, is als een of-beelt en gelijckenisfe
van de eeuwigheyt.
De beginfelen van de eeuwige welftant, oock in defen broofen lichame ,
gevoelt to mogen, ja te moeten werden, wert ous in den woorde Godes
genoeghfaem aengewefen: een iegelyek die de felve hier namaels wenfcht te
mogen fmaecken, moot dan den eerften trap betreden, felfs hier in defen

Wie daer heeft een quaet gemoet,
Slaept hy, waeckt hy, wat by doet,
't Quade feyt, by hem begaen,
Komt geftadigh voor hem ftaen.

leven, ryfende uyt de verdorventhevt der fonde, tot de vernieuwinge des
levens in ware heyligheyt en gereehtigheyt, verfoeninge met God, door
Jefum Chriftum en vrede met fijn gewisfe.

Een quaetdoender (feyt Seneca) kan fomwijlen wel vry zijn, maer nimmermeer vrymoedigh. God is by en aen den handel en herten der meufchen ,
en gelijek der Prinfen gedaente gedruckt is op het geldt, foo Godes beeldt
in 's menfchen gemoet:

Die deel heeft (feyt Johannes Apoc. 20. 6.) in de eerfte opftaudige, in
defen heeft de tweede doodt geen macht.

Wanneer een menfeb alleen vertreckt,
Of op fijn bedd' leyt uytgeftreckt,
Dan wordt by dickwils fe2r bevreeft,
Want God die fpreeckt met zijnen geeft.

Geluckige Sachree! aen wien de mondt der waerheyt, felfs met den monde,
faligheyt heeft verkondight: geluckigh zijnfe, die nu door Chrifti Geeft dit
getuygenisfe aen haren geeft zijn gevoclende!

ANIMOS NIL DIRIMIT.
Tactus ut eft magneto chalybs (licet asfis utrumquc
Separet) ad lapidis vertitur ora fui.
Et femel affricuit, niihi blanda venena Cupido,
Totus ab occulto glutine, Phylli, traitor:
Non mare, non montes, non intervalla locorum,
Corpore fe jungunt pertora noftra too:
Semper amans t eregre eft. Mea corda per omnia tecurn,
Meque abeunte, abeunt: teque manente, manent.

AMOTA MOVETUR.
Lit tactus magnete fuit (licet asfis utrumque
Separet) in gyrum flectitur ufque chalybs.
Nee Deus eft, fateor, nec habet mens confcia numen,
Huic tamen there portio mentis Melt.
Hanc aliquis camas pro ten-Tore condat in umbras,
Qui penitus posfit tollere, nullus erit.
Pectora noftra chalybs, divina potentia magnes:
Stare loco nefcit mens, agitantc Deo.

AMIE, AME A L'AMANT.
Quant de Paymant l'acier a pris la wive force ,
11 eft toufiours tire par cefte deuce amoree.
Depuis que f'eft frotte mon cceur a ton amour,
Par tout que vais, Margot, me guides alentour.

CACHER NE SERT.
L'aimant eft Dieu, l'acier de lions la confcience
Laquelle n'eft pas Dieu, mais du ciel la femence:
Empefehe qui voudra fon emirs pour quelque temps,
Dieu la tire au travers de tous empefehemens.

Heden (feyt Chriftus tot SachTum) is zaligheyt geworden defen huyfe.

OMNIA SPIRITUI PERVIA.
femel impertit chalybi fua munera magnes,
Cum magnete fuo fe movet ufque magnes,
Hand objects moram faciunt hair ligna metallo,
Ne fefe lapidis vertat ad ora fui.

Cum femel eft imbuta Deo gens ccelitus ado,
fugue fed Chrifti fymbola mente gerit ,
Se licet opponat vafto cacodmmon hiatu,
Se facrata, Deo corda movente, movent.

Rom. 8. 34. QUI NOI - S SEPARERA DE LA DILECTION DE CHRIST?
to fr touchc d'aymant fe tourne avec fa pierre,
Qui eft margin: de Dieu et porte au cccur hr foi,
Bien quo foil loin de 1;;, Idea quo Knit Feat...ere.
Ne quite is vertu, par prier ni efmoi.

AMOTA. MOVETER.
Quid hoc monftri eft? left nouns facinus in folitudine , femotis arbitris, in fulum
aliquem a fe commisfum fcit cadaver hominis a fe oceili alta terra obrutum , fcit
animum muftis fimulationurn involucris ab oculis humanis remotum; et erre! tremit
tamen, angitur, pallefeit ; et confcientia mentem anxiam vaftat. Dude hoc? a Deo,
inquam, a Deo eft, cui peculiare, obftacula removere, mentem movere. Egregie
Imperator in 1. ult. C. ad I. Alajeft. ex quo fceleratisfimum qui confilium cepit,
exinde quodammode fua mente punitas eft ;
Continue templum, ac violati numinis eras,
Et quod prmcipuis mentem fudoribus urget,
Te videt in fomnis
Mala confcientia tuta eft aliquando, fecura nunquain , alt Seneca. Intereft, inn')
ineft , non artionibus mode hominum, fed et animis Deus; et, ut numifma impresfam habet principis imaginem; its honio Dci: eaque , fr ufpiam, torte in confelentiis
hominum quam maxime elucet.
En animum ac mentem! cum qua Dii nocte loquuntur.
TERTULLIANUS: Confcientia poteft adumbrari, quia non eft Deus; exlingui non
poteft, quia a Deo eft.
SENEC. Epift. 911.
Quid podeft recondere fe, et oculos hominum aurefque vitare? bona confcientia
turbam advocat, mala autem et folitudine anxia eft.

OMN1A SPIR1TVI PERVIA.
Anima (Beet corporis ergaftulis , licet vane tempeftaturn reftn, in hoc
mundi Enripo, indies ciremnacta) nunquam tanto mortalitatis corpore obruitur, quirt
in earn irrcpat nonnunquam, ime irrumpat mternie felicitatis aliquis radius. Anima
lane Dei imagine inliguita, funilitudo queedam eft; et imago mternitatis, fempiterna
quippe ills et munquam defutura toll gaudia , etiam in fragili hoc corpufculo prailibare
nos pusfe, imo et debere, Clara diiini verbi elogia evineunt. Quicunque enim mternm
felicitatis prmrnia defiderat, huic Frimus ejus gradus etiam hic caleandus eft; eque
peccati fordibus ad anhni puritatem, vitae renovationem, reconeiliationem cum Deo, ac
eonfeientim patent etiam in hae vita tranfeundum eft. Quicunque enim habet partem
(ut Johan. Apes. 20. 4.) in refurrectione prima, in hoc fecunda mors non habet
poteftatem. Hoc ipfo die, inquit Chriftus ad Sachmum, falus huic domui contigit.
Pelieem te, Sachme! cui Salvator prmfens prtefenti veridico ore falutem asfervit. Feliees
mimes! quorum fpiritibus Spiritus Chrifti idem dietat.
TERTULLIAN. ad Martyr.

Etfi corpus includitur, etu caro detinetur in carcere, omnia fpiritui patent. Vagare
fpiritu, fpaciare fpiritu, non ftadia opaca , non porticus longas iroponas tibi, fed
illam viarn , gum ad Deem ducit. Quoties cam deambulaveris, toties in carcere non
eris. Nihil erns fentit in nervo, quum animus in redo eft. Totem hominem animus
circumfert , et, quo vult, tranffert.

LIJOREr. lid. 4.
Nam 0 abut, quod ames , prmfto fimulacra tamen font.

Illius et nomen dulce obvcrfatur ad aurcs.
Virg. 4. YEneid., de Didone et IEnea loquens:

Ilium abfens abfentem auditque videtque.
ERAS, ..dpoph. lid. 5.
Cato amantis animum dieebat in alieno corpore vivere, id quod hodie quoque
stoat, quam ubi animal.
celebratur. Animam illic potiorein esfe
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IN RECESSIJ MHIL.

NIET DAN VOOR 00GH.

SOO QUAM, SOO "11 VOER.

Ghy feght: mijn lief is fchoon; maer 't is to veel geprefen,
Haer lijf is wel gemaeckt, maer 't feilt haer aen den geeft :
De fchoonheyt vordert meer, als maer het enckel wefen,
't Wel-leven dient'er by, en daer op fie ick meeft.
mijn goede Floor, gelijekt de piramyden :
Uw
Van buten ploy genoegh, doch al maer enckel fchijn;
In 't kiefen van een lief foo ftel ick dit befyden;
Die maer is fchoon van hnyt, en kan mijn lief niet zijn.

Een Grieckfche lichte-koy , lEfopi met-flavinne,
Verkreegh een grooten fchat, en al uyt geyle rninne;
Wat raet met al het goet? fy timmert wonder hoogh,
Sy maeckt een fpits gebouw,, doch niet als voor het oogh
Siet, van het ydel oogh was al het goet gekomen,
En fiet, het ydel oogh, dat heeft'et al genomen:
Al wat men qualijck won, of tegen reden nam,
En is maer ebb' en vloet; het gaet gelijck het quam.

JOHAN. VII. `21.
OORDEELT

NIET NAER HET AENSTEN.

Als iemant komt gereyft, en fiet de pyramyden,
Gerefen in de lucht, als met den hemel ftrvden ;
Hy denckt in fijn gemoet : fiet daer een Konincx 114!
En als by naerder komt, dan is'et enckel ftof
En veft u finnen niet ontrent de buyte-leden,
Maer weeght in u gemoet de gronden van de reden :
Wie fich op waen verlaet en oordeelt na den fchijn,
Die timmert in de lueht en wil bedrogen zijn.
1) Stof, vermils de Piramiden van onderen graven waren , en mitfdien vaten van ftof en asfchen.
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Gelijck de lucht, wanneerfe 's morgens vroegh de mift in haeft intreckt ,
veeltijts op den dagh grooten regen plagh uyt to geven : alfoo mede iemant,
die eenigh onrechtveerdigh gewiu als in haeft heeft ingeflockt , plagh het
felve veeltijts onnuttelijck door de vingeren te druypen, en tot geen deegh
to gedyen.
't Is een fekeren regel in de rechten, dat alle dingen ontbonden werden
op de wijfe gelijckfe t' fawn geraept zijn. En defe opmerclinge, foo in
's tants als in huysfaken , veeltijts plaetfe to hebben, teert d'ervarentheyt.
Geen maght door fchelmerye verkregen , kan Lange dureu , feyt Curtius.
Eon Rijck by iemant door oneerlijcke raneken bekomen, en wort noyt by
den felveu eerlijck bedient , feyt Tacitus.
Het flaet hier op dat Machiavel feyt: Het gene iemant met gout verkrijght , en is met yfer niet wel te befchermen.

Wy lefen , naer de wet Moyfes verboden geweeft te zijn, een kleet te
dragen , t' famen vermengelt met lijnen en wolle. De gene die dufdanige
faken tot gelijckenisfe en leerftucken gewoon zijn te trecken, meynen dat
door de wolle : eenvoudigheyt , door het lijnen: argbliftigheyt moet verftaen
worden. Want (feggenfe) een taken, geweven van lijnen en wolle, heeft het
lijnen van binnen, en vertoont do wolle van buyten. Invoegen dat de fulcke
magh gefeyt werden een kleet te dragon van lijnen en wolle, die uytwendigh
fchijnt onnoofel als een fchaep, zijude middelertijt inwendigh vol bedriegelijeke
raneken. Wegh met dien aert van menfehen. Elck die wil fchijnen dat hy
niet en is, (feyt Auguftinus) is een beveynfde. Want by gelaet hem rechtvaerdigh, als hy verre van daer is, vertoonende een gedaente, niet gemeens
hebbende met de daet. Wat maeekt fuleken menfehe? De werelt die baet
hem, om datfe meynt dat by Godfaligh is; God haet hem, ona dat by weet,
dat lay 't niet en is. Zijnde dan hatigh voor heyde, en vint hulpe noch
trooft, by d' een noch by d' ander: daer is evenwel noch een foorte van
verfcheydentheyt tusfchen 't gelaet en gemoet Gode aengenaem to zijn , te
weten: als het gelaet nederigh, het gemoet verheven en opgetogen in Goddelijeke befchouwinge.

IN OSTIO FORMOSA, IN RECESSU NIIIIL.
Infulfa fit, quia tota patet, Rodopeia moles;
Atriaque interior coda recesfus habet.
Hanc ego formofm nego comma vera mereri,
Purpureis tantum fi qua fit apta genis;
Plura peto: popofco Calm geniique lepOres,
Hac mihi prsecipue dote puella placet.
Unica quicquid habet frons perfpicit hora, recentes
Ingeniofa dabit femper arnica jocos.

MALE PERTUM, MALE DILABITUR.
Corpore dum Rodope, Grajis invifa puellis,
Turpiter inamenfas accumulasfet opes ;
Quid tandem? e qumftu fit pyramis, ardua moles,
Alta cui vaftus fidera lambit apex.
Sola viatori fed gum modo lumina pafcat,
Nec recreat pofitis corpora lasfa thoris.
Per fcelus immenfas quid opes cumulasfe juvabit?
Turpiter e rnanibus res male parta float.

BELLE CAGE, SANS OISEAU.
Le corps de Jaquelin n'eft qu'une piramide,
A l'oeil galant asfez , mais de fcavoir tout vuide:
Statue bien que d'or jamais mon coeur ne pelt,
Rien je n'eftime beau, oh n'eft un bel efprit.

DE MESCHANT GAIN, THRESOR EST VAIN.
L'infenfe baftiment d'un' haute piramide
A Rodope enfin rendoit la bowie vuide ,
Laquel!e avoit rempli uu defhonefte gain;
I e hien en vartite conquis, fe pert en vain.

FRONTI NULLA FIDES.
Pyramis, excelfo dum vertice fidcra pulfat,
S 1.ectanti faxo verticolore placet;
Quam procul attonito dum confpicit ore viator,
Exteriors videos, interiora probat;

Ut tamen accesfit, quteritque ubi nocte quiefeat,
Nil praeter cineres hie habitare videt.
Ah quoties homines extrinfeca fallit imago!
Dignus eras regno, rex nil Galba fores.

TEL SEMBLE SAGE EN APPARENCE, QUI POE EST EN QUINTE ESSENCE.
Qui volt la piramid' en l'air bien haut f'eftendre,
Mais erie toft apres: o baftiment trompeur!
Pour un ehafteau tout plein des chambres la va prendre,
Nul ne fe fie au front pour bien juger du emur.
MALE PARTUM, MALE DILABITUR.
Ut aer, qui fummo mane prweociter abforbet nebulam fere ingentem plu y iarn h
prandio folet emittere; ita is, qui celeriter rem fecit, ac Levi brachio lucrum, prEefertim injuftum, corrafit,
Nunquam divitias nigrantibus inferet antris,
Nec tenebris damnabit opes. —
At contra:

Prwceps il'a manus fluvios fuperabit Iberos
Aurea dona vomens. —
Certisfima enim videtur ilia juris regula, unumquodque ut colligatum eft, its
disfolvi. Idque vel in publicis, et reins principm locum fibi vindicare, tradunt
pragmatici.

FRONTI NULLA FIDES.
Lege Moifaich prohibitum fuisfe legimus veftem, promifeue ex lana linoque contextam, induere: per lanam limplicitatem, per linum malitiam ii, qui allegorice ifta
hujufatodi interpretantur, intelligi volunt: veftis quippe, gum ex lana linoque contelitur, linum interius celat, lanam exterius demonftrat. Veftem ergo ex lino et lana
geftare, dicitur is, qui intrinfecus cautelas malitiae operit, foris fimplicitatem, veluti
ovinam, oftendit. Apage mihi cum iftac hominum fore. Quifquis, inquit Auguftinus,
videri appetit, quod non eft, hypoerita eft: fimulat enim juftum, nec exhibet;
oftenditque in imagine, quod non habet in veritate. Quid agis mifer? odit te mundus, quod pium credat; odit te Deus, quod impium foist. Atque ita utrique odiofus,
in neutro tibi proefidium eft. Una nihilominus animi ac oris diferepantia Deo grata
eft, fi vultus nimirum fit humilis, fi animus in emlum ac meditationes divinas
fit elatus.

Nulls qumilta fcelere potentia diuturna eft, inquit Curtius. Yee quifquarn imperium
flagitio qumfitum bonis artibes exercuit , addit Tacitus. Nee abludit Machias elli illud:
Le cofe, the fi acquiftano eon l'ore, non fi fanno diffendere eon ferro.

1 ,SIain. 16. 7. Homo fpeetat quod eft oh oculos, Jehova fpeetat quad eft in anima.
A l' S f.

de Puff.

Temerariis judieiis plena font onmia: de quo defperamus fubite eoin ertitur , et fit
optimus, de quo multum prtefumpferamus, deficit et fit pesfimus; nec timor nofter
certus eft, nee amor.

PLAUT. Peenef.

Quod male partum , male difperit.
Le proverbe Franroys diet

Proverb. 51. 39. La grace trompe; et la beaut(i s'efvanouit, mais la femme qui
craint l'Eternel fera celle qui fera

Bien , acquis par mauvais meftier,
Ne va point au tiers heritkr.
LITRET.

Nam divinitus interdum, • Venerifque fagittis,
Deteriore fit ut forma, muliercula ametur;
Nam facit ipfa fuis interdum fiemina factis ,
Morigerifque modis et mundo corpore culta,
Ut facile infuefeat vir fecum ducere vitam.
DAN. Heyof

Plus aliquid form? eft, plus eft oculifque genifone;
Plus aliquid tutu eorpore, quidquid awn.
OVID.

Sit procul onne nefas, nt ameris amabilis efto;
Quod tibi non facies, folaque forma dabit.
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NEVI° DOLENS PATET LIBIDINI.

'T BESWAERT GEMOET, GEEN MIN EN VOET.

Wanneer het huys vervalt, dan rumen al de muyfen,
Wanneer het lichaem fterft, dan vluchten al de luyfen;
Wanneer de fwacke muer daer heen begint te flan ,
De fpinne fcheyt'er of en kieft de ruyme baen.
Siet, waerder iemant treurt, en dat fijn krachten vallen,
Stracx heeft de bange ziel geen luften om te mallen;
Het minnen heeft gedaen. Het dertel Venus kint
En vlieght maer, daer het vet voor fijnen fackel vint.

MEUGHJE NIET GEVEN, WEGH SUN DE NEVEN.

Als ons van enckel vet de bolle leden fwellen,
Dan voelen wy de vloo met hare met-gefellen;
Maer als'er iemant fterft of in benautheyt fucht,
Soo tijt, van ftonden aen, het onkruyt op de vlucht.
Geluck en groot gevolgh, die hangen aen malkander ,
Doch waer geen koren is, daer vint men geen kalander:
Hy, wien in fijn bedrijf de kanfe niet en dient,
Is dickmael fonder gelt, en dickmael fonder vrient.

1 TIMOTH. VI. 7.
WY EN HEBBEN NIET IN DE WERELT GEBRACHT ' T IS OPENBAER DAT WY DAER N1ET EN KONNEN UYTDRAGEN.

De fpin tijt op de loop wanneer de mueren vallen ,
Geen muys en hout'er huis ontrent de fwacke wallen;
Soo haeft als iemant fterft of naerdert tot de baer,
De lugs foeckt antler vlevfch, en laet den fiecken daer.
Wanneer ons huerhuys valt, of dat de gronden beven,
Al wat ons liefde boot, dat gaet ons dan begeven:
Ach! 't vleefch is fonder trooft en laet den geeft bedroeft,
Wanneer de bange ziel den meeften trooft behoeft.
26
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Dat de muyfen, door feker heymelijck ingeven van de nature, den val
van de huyfen, daer fy in zijn, konnen gewaer werden , verhaleu de fchrijvers
eenen Melampum metier duet bevonden te hebben: want fleck te bedde
liggende , en &tide de muyfen met groote hoopen verhuyfen, wert daer
door beweeght mede pack en Pack te maken , en van daer te vertrecken;
ontgaende alfoo den val, die hem anderfins, foo 't fcheen, foude getroffen
hebben. Wat'er van zy, des gedragen wy ous tot de waerheyt, genoegh
zijnde dat wy by de gelijckeuisfe van de muyfen, die wanekelbare en vervallige huyfen mijden, afbeeldeu de vrientfchappen van den gemeenen hoop
des werelts, dewelcke op hope vau voordeel begonnen vvefende , terftont als
't anders gaet, gewoon zijn op to houden.
Goet maeckt veel vrienden, feyt Salomon Proverb. 10. 4., maer den armen
wordt van zijne vrienden verlaten. Doch de fuicke en zijn den naem van
vrienden niet weerdigh : want (gelijck Seneca feght) by doet de weerdigheyt
van de vrientfchap te kort, die de felve mace in voorfpoet en gebruyckt.

Des menfehens uyterfte onderfeheyt des felfs vrienden. Tijdelijcke vreughden en 't geluck doles werelts handelen met ons, gelijck de Medecijnen met
de flecken doen, die de felve, alsfe beginnen to ziel braken, daer lateu en
gaen haers weeghs: daer nochtans de arms menfche , in die geftaltenisfe ,
de meefte hulpe en trooft van noode heeft.
Het welcke alfoo zijnde, wat gaet ons dan aen, om in defe nietige dingen
foo z anfch befichlijcken te woolen? Laet ons tot den Heere Chriftum ons
toevlucht nemen en aen hem onfen tijt befteden : by , en als de pyne ons
treffen fal op ons bedde, en als de doot over ons wooden fal in onfe verfeheydinge , en als de verrottinge ons overvallen fal in het graf , en als Gods
gramfchap opbrandeu fal in het oordeel; — hy (fegge ick) fal de zijne, overal
eu t' allerftont, by wefen , en de gewisfe haul bieden.
Last ons dan vrymoedelijck uytroepen met David in den Pfalm 73. 25.:
wanneer ick flecbts u hebbe, foo en vrage ick niet naer hernel en aside;
wanneer my oock lijf en ziele verfmaehtede, foo zijt ghy doch, God, al]e tijt
mijns herten trooft, en mijn deel.

CEDIT AMOR MISERIS.
Non petit exanimi de carne pediculus efcam,
Mortibus hand vexat corpus inane pulex.
Et fugiunt mures, et aranea contrahit orbem ,
Si qua ruinofo culmine tecta labant.
Flebilibus lafeiva cafis Cytherea recedit,
Effugit e mcefto lubrica flamma thoro.
Stulte Cupido jaces, ubi cor dolor auxins urit:
Ni valeant homines, ftulte Cupido jaces.

VIRI INFORTUNATI PROCUL AMICI.
Dum diftenta cutis pinguedine, fanguine vena,
Sunt comites homiui vermis et atra pulex :
At ihnul ac lentum mors congelat uegra cruorem,
Neuter adeft; nec ethm, quo foveatur,, habet.
Blandus adulator nitido comes hseret amico,
Lenis honoratam dum vehit aura ratem :
Hunc videas, piceis cum fors tonat atra procellis,
In medio focium deferuisfe mari.

OU N 'EST LIESSE, AMOUR N'Y PRESSE.
L'aragne va fuiant de maifon ruineufe,
Les pous de Phoneme wort. Lors quant Fame eft piteufe,
Venus n'a nul pouvoir : au corps deffaict et las ,
Le feu et jeu d'amour ne s'y addresfent pas.

AUX PAUVRES LENS, AMYS NY PARENTS.
Les pous s'en vont de nous, prevoyants la ruine
De noftre corps; helas! nos gens font pauvre mine,
Quant le malheur nous prend , et laisfent noftre buys:
Les malheureux par tout out guere des amp.

MORTALIBUS MORIENTES DESTITUIMUR.
Cesfat honos, abeuut, qui te coluere, fodaleS:
Curnque tuo finem funere mums habet:
Omnia morte ruunt : cum res opis indiga noftra eft
tom vaftus nil opis orbis habet.
Hei

Fila ruinolis abrumpit aranea tignis,
Omnis ab exanimi corpore vermis abit.
Nos miferos! homini quidquid, dum vivit, adhseret,
Hoc hominem, firsul ac mors venit atra, fugit.

Eckelefaft. 5. 15. COMME IL EST SORTY DU VENTRE DE SA MERE IL S'EN RETOURNERA NTT, S'EN ALLANT COMME IL EST VENU , ET
N'EMPORTERA RIEN DE SON TRAVAIL, AUQUEL IL A EMPLOYE SES MAINS.
He, monde! ton foulas f'envole , et n'eft que vent;
Tons les fouris f'en vont, quand l'edifice tombe,
Quaut nous, plus que jamais, faut du foulagemerit.
Les pous nous vont quiter, quand on none met en tombc,
VIRI INFORTUNATI, PROCUL AMICI.
Mures ruinam domus naturali quodam inftinctu pratnofeere, moxque folum vertere,
re ipfa Melampum comperisfe, et, ipforum beneficio, falvum abiisfe, memorise proditum eft. Cujus rei fides fit penes auctores.
Nobis fatis eft, fimilitudine h. muribus defumpta, vulgarium amicitias lectori hie
depictas exhibuisfe, quas hand dubie , cum fpe qumftus ac emolumenti factae Pint,
utilitas commutate disfo l vit , ut ait Arift.
Facile, ait idem, amicitia ob utilitatem comparata dirimitur,, nam utile non idem
permanet , fed aliud alias efficitur : Ac ca ne nomine amicitim quidem digna eft,
detrahit enim amieitim majeftatem fua:a, qui illam parat ad bonos cafus , ait Seneca:
nam fincerm fidei amici praccipue in adverfis rebus dignofcuntur, in quibus quidquid
prwftatur, totum h conftanti benevolentia proficifcitur, ait Val. Max.
inquit Salomon, Proverb. cap. 19. 4., addunt amicos plurimos, h paupere
autem et hi, quos habet, feparantur.
LUCAN.

Nulla fides unquam miferos elegit micas.

PLUTARCH. Mufcse in popinis non manent, fi defit nidor: Et vulgares divitum
amici non perfeverant, fi non fit utilitas.
oVID.

MORTALIBUS MORIENTES DESTITUIMUR..
Diftinguit amieos extremits.s. Smculi gaudia ac terrena felicitas, eodem quo
Medici modo , scgrum quum extrema patitur, ac media morte jam natat, deferunt;
quum tamen majori, quim unquam, folatii fulnidio, in ifto temporis articulo ,
mifero fit opus.
Ecquid igitur futilibus iftis adhwremus, ant inliseremus? ad Chriftum nobis perfuglum fit, ills et cum dolor uret in leetulo, et cum mors fwviet in agone, et rum
putredo ingruet in fepulchro, et cum juftitia Dei exercebitur in judicio , fuis baud
dubie affuturus eft.
Exelamemus igitur confideriter cum regio rate, Pfalm 73. 25. : Te rum habeam
nil equidem moror ccelum et terrain ; tametfi enim corpus ac animus deficiat mihi
ac liquefcat, to nihilominus Temper folatium ac portio mea , mi Deus !
AUGUST. de nater. et grat.
Ubi funt qui ambiebant currum poteftatis ? Ubi infuperabiles imperatores?
font qui conventus difponebant et fatal Ubi equorum fplendidi nutritores? Ubi
nunc veftes et ornaments peregrine? Ubi jocus et lwtitia? Uli exercituurn duces?
Ubi fatrapte et tyranni? Nonne °nines puivis et favilla? Nonne in pancis verfibi's
corum vitte patet memoria':' Memento itaque natures, ne extollaris.

Non habet nude fuum paupertas pafcat arnorem.

SEN. Oct.
Vis maple mentis, blandus atque animi calor
Amor eft, juventa gignitur,, luxu, otio,
Nutritur inter ]rota Fortuna, bona,
Quern fi fovere atque elm detiftas, cadit;
brevique vices perdit extinctus funs.
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AYOR ELEGANTLE PATER.

LIEVEN POET LEVEN.

KOMT MET TOT IET , 'T IS ELCX VERDRIET.

Ick lagh als in bet graf , ick was als doot gefchreven ,
Eer my uw foon en fon, 6 Venus! had genaeckt;
Zijn vleugels gaf uw foon, uw fon gaf my het leven ,
Dies ben ick van een romp een levend dier gemaeckt:
Ick , die verholen was, ben dapper opgefteken ,
Ick, die in 't duyfter lagh, vliegh om het helder licht;
Ick , die geen dier geleeck , ben geeftigh opgeftreken;
Siet, wat al wonders doet een lodderlijck geficht !

Soo haeft de ;rule rups verlaet haer oude vellen,
Soo vlieghtfe door bet huys, en gaet de menfchen quellen;
Sy wint haer in het bout of in een fijden kleet,
En doet tot aller tijt aen alle menfchen leet.
Als iemant uyt den dreck ter eeren wert verheven,
Die weyt dan al to breet, een ieder client to beven;
Hy pocht, by graut, by ftraft, by fpreeckt met groot gebiet:
Van kleyn tot groot gemaeckt, is alle mans verdriet.

OPENB. XXI. 5.
SIET ICK MAECK ' ET AL NIEU.

Een romp , geen dier gelijck , een maeckfel fonder wefen,
Is tot het fchoon verwelf des hemels opgerefen ;
En dat maer in het ftof, maer in het duyfter, lagh,
Heeft nu geen ander vreught als in den Kellen dagh.
Op, mijn gedachten , op! die na den hemel ftijgen,
Die moeten over-al een ander wefen krijgen:
Wel aen dan , weerde ziel! verlaet den ouden menfch,
Pat is mijn eenigh wit, dat is mijns herten wenfch.
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Een lant (feyt Salomon , Proverb. 39. 21.) wert door driederley faken onruftigh , en bet vierde en kan 't niet verdragen: een knecht wanneer by
Koninck wert, een lot wanneer by broots te fat wert, een boofe vrouwe
wanneer die ten echte genomen wert, een dienftmaeght wanneer die haer
vrouwen erfgenaem wert.
Men fchrijft van Bucephalo, bet peert van Alexander de Groote , dat het,
als 't Hecht en ongeciert uyt den ftal quam, de ftalknechten tocliet op hem
te klimmen: maer als het felve met het konicklijck cieraet koftelijck omhangen was, en mocht' er niemant ontrent komen, als de Koninek fell's.
Dufdanigh is den aert byna van alle menfchen: arm fijnde, zijn fy kleyn
in haer oogen; maer foo haeft fy wat beter vermogen, werden fy als onverdraeghelijek , en willen haer flechte vrienden niet kennen.
Iek hebbe wel eer twee luyden gekent, den eenen nam eenen bedelaer
van de ftraet, en ftelde hem over fijn faken: den anderen trouwdc fijn
meysfen, bcyde om gewilligen en nederigen dienft van bun to trecken.
Wat was'et? de bedelaer fijnen buyek beforght hebbende, liet voorts fiolen
forgen, en foo haeft hem de kruymen begoften to fteecken, fpeelde hy dapperlijek de beeft. Het meysfen des naclits de vrouw zijnde, en wilde voor
al des daeghs het jonghwijf niet wefen; en fteld'et foo aen, dat de goeden man
fijn hooft kloude.
Soo iemant brenght een floir ter eer,
Sy fpcelt de juffrou al te leer.
Soo qualijek konnen geluck en matigheyt te famen wooneu.

Eenige Godfalige mannen, befehryvende de fonderlinge uyinementheyt van
een reeht Chriften, verklaren dat'er niet foo grooten onderfcheyt en is tusfchen een beeft en een menfche, als'er is tusfchen onfen verdorven aert, en
eon recht Chriftelijek en vernieuwt gemoet. Het 'welck alfoo zijnde, foo en
is'et to verwonderen, dat wy dagelijcx foo ernftelijck werden aengemaent,
door de gene die Godes woort uytdeelen, om dieu ouden menfche, met
fijnen geheelen aert en eygenfchappen, ganfch en al te verleggen. Doet van
u alle overtredinge (feyt de Propheet Ezechiel cap. 13. 33.) daer ghy mede
overtreden hebt, maeckt u een nicu herte, en eenen nieuwen geeft. Men
bout dat de flangen, nu verout zijnde, haer geheel en al uyt trecken; invoegen dat een reyfende man het verworpen vel in fijnen wegh fiende liggen,
niet beter en weet, of by en fiet een gebeele flange. In gelijeker voegen
diende onfe nude buyt ganfch en al afgeftroopt, en de vernieuwinge in al
ons doer en laten ingevoert to zijn. Dat bet felve ganfch befwaerlijck is,
weten wy alle: maer het rijck der hemelen wert ingenomen by dc geweldige.
't Is met de ware Chrift-geloovigen alfoo geftelt, datfe: ofte rouwe moeten
dragon in eon fwart klcet; ofte vervolginge lijden in een roodt kleet; ofte
verheerlijekt ftaen in con wit kleet. Wat leyt'er aen hoedanigh ons kleet
Kier zy, als ons maer bier namaels mach gewerden die witte kleedinge,
duerende in der eeuwigheyt? Daer toe ons helpe de eeuwige en eenige
God, door fijnen lieven Sone Jefurn Chriftum in eeuwigheyt geprefen! Amen.

AMOR ELEGANTLE PATER.
Trunens iners seruca jacet, vivumque cadaver:
Ut tamen hanc Plunbi calfacit igue jubar,
Apparet nivea max papilionis imago ,
Et Nei°, volucris jam nova, carpit iter.
Barbarus excolitur, facies nitet altera rerum,
Ut gelidum ilammis cor tepefecit amor.
Ergo Dionere pectus rude trade magiftrve,
Et fieri fi vis ingeniofus, ama.

STULTITIAM PATIUNTUR OPES.
Qum nigris mruca din fuit obfita pannis,
Ecce! novae formam papilionis habet;
Qui prandebat olus viii modO vermis in horto,
Atria nunc rerum per laqueata volat;
Infeftaque dopes, funaliaque ipfa lacesfit,
Inque tog is procerum fordida Matta eubat.
Ex humili fortuna jocans quern tollit in altum,
Omnibus data fronte moleftus abit.

IL N'EST ORGUEIL, QUE DE PAUVRE ENRICHY.

CCEUR SANS FLAME, CORPS SANS AME.
J'eftois nn troncq, n'ayant ni mouvement ni vie,
Me voila tout gaillart, par les yeas de m'amie!
Petit file de Venus, ton feu m'a faict joli,
Jamais au vrai amant le tour eft endormi.

Ce papillon, eftant n'a guere un vet de terre,
Aux veftemens royaux fe maintenant enferre.
Jamais ne trouverez un fi facheux humeur,
Que d'un petit galant monte en grand honneur.
ECCE! NOVA OMNIA.

Truncus iners jEruca felt, nunc alba volucris
Ambrofium cccli carpere gaudet iter:
Anted vermis erat, mutatio quanta, videtis;
Corporis antiqui portio nulla manet.

Veftis, opes, habitus, convivia, feedera, mores,
Lingua, fodalitium, gaudia, luctus, amor,
amnia font mutat-oda viris, quibus entheus ardor,
Terrenm deeet hos frecis habcre nihil.

2 Corinth. 5. SOYEZ NOUVELLE CREATURE.
Ce Papillon n'avoit jadis facon de befte,
Commc animal forme, dresfant fon vol en had.
Mais montre maintenant des aifles, pieds, et tefte,
Changer toi, o Chreftien, de tout en tout it faut.
STULTITIAM PATIUNTUR OPES.
De Bucephalo, Alexandri Magni eqao, memorim proditum eft, eum, cum nudus
esfet, equifonemen, nihil rcluctando, admittere folitum; regiis veto thalaris ornatum,
neminem, nifi regem ipfum, ferre voluisfe: in reliquos fatvuisfe. Eodem mod6
plurimos hominum affici, prudentiores notant. Plerumque videos fielicitatis or moderationis dividuum contubernium etfe, ait Valor. Difficilius eft reperire vifum, qui
bona pulchre ferat, quota qui mala: illa enim luxuriant et impotentiam multis, leer
verb moderationem adferunt, ait Xenophon: pauci, qui multum vini ferant; panciores
qui, dulci fortuna ebrii, non labantur. Magna fcelicitatis eft, inquit Curtius, h
felicitate non vinci. Da mild eircutapectum
tamen inter multa obfequia
fortunm, non fatis cauta mortalitas. Novi ego duos, quorum alter mendicum
famulum, alter ancillam in uxorem tibi asfumpferat, ut memoria feiliect beneticii
magis obfequentes experiretur : falfus eft. 111e, quod proprium mendicorum cft,
venire curato, nihil curabat: illa protinus fit fate fruculentior ursh, at miler ille, dam

ECCE! NOVA OMNIA.
Viri pii, dam hominis Chriftiani excellentiam defcribunt, non hominem talltum
beftia differre asferunt, quantum homo fpiritualis a carnali. Id fi verum eft, quid
mirum ii Scriptura, et ejufdem adminiftri indies tantopere nos admoneant, ut hominem
iftum veterem, totum et integrum, cum omnibus attributis ac qualitatibus, exuamus?
Projicite a vobis omnes prawaricationes veftras, (inquit Exech. cap. 18. 33.) et facile
vobis cor novum et fpiritum novum. Serpentes, cum fenectutem exunnt, cutem integram
deglubere, memorise proditum eft; add ut exuvias viator confpiciens, integrum fefe
ferpentem videre exiftimet; idem Pane in noftri renovatione exigit Deus. Difficile ac
durum id esfe, quis non fateatnr? At fare regnmn ccelorum vim patitur (ait Salvator),
et violenti rapiunt iftud. Tria tantummod6 veftimentorum genera lint piis, ant in
vefte nigra its lugendum, ant in rubra perfecutio toleranda, ant in nivea triumphus
agendas. Nihil referre putemus, cujus colons fint veftes, quas hic gerimus; dummoda
tandem vefte nivea confpicui, in wternum cum Chrifto gaudeamus. Amine, fumme Deus!

Ancillam voluit dueere, duxit heram.

2 Corinth. 5. 17. Si quis fit in Chrifto, nova fit creatura ; vetera tranfierunt,
eece! nova facia font amnia.

crAtim. Afperius nihil eft Immi i, cum furgit in altum.
Fortis' a nimis quern fovet, ftultum facit.

Ephef. 4. 2L Defpouillez le viii] homme, gnat A la converfation precedente, et
foyez renonvellils en refprit, 7cveftus du nonvel homme.

SENECA.

PILEDETS APED PI.ATON.

Nee ullus ade6 ignavus eft, quern amor non intlammet ad virtutem, divimunque
reddat; ut par utro fortisfuno evadat; nam quad Humerus vim furoremquc h Deo
buibnfdam hcroibus infpiratnm ait, hocamoribus efficit.
PHILIP. Throat.

Tenufti Plautinus fenex amorem Deum mundiciantem apperat; eumque nitidis
coloribus ait autecellere. Da mihi hominem inculttun, ab amore cultistimus efficietur;
da rufticanum, ab amore fiet ingeniofus: denique fegnitics fonmits irthargicns,
marcor, fquallor, ineuria, ex anions eontubernio eliminatur.
Memini me legere lepidam defcriptionem amantis Domium fuae propinquantis, pant
ex Gallic° quodem auctore hic adfcribere vifum:
Celuy, dit-il, qui voit de loin venir cello qu'il ayme, it redresfe lc collet de fa
chemife, agenee le bonnet fur la tefte, retrouche fes mouftaches, redresfe fon manteau fur les efpaules, fe hive far la Pointe de Iles pieds, monftrc un vifagc joyeuf ,
fe renouvellc de tout, tour fe rendre agreable aux yeux de fa dame.
et femble

S1 NNE- EN MINNEBEELDEN.

Op 't felve Becldt, een ancleren fin:
DAN. XII, 2.
DIE ONDER DER AERDEN MOGEN EN SLAPEN ,
SULLEN OPWAKEN.

105

ETERNITAS.
Cum fuprema dies rutilo grasfabitur igni ,
Perque folum fparget fulmina, perque Islam;
Protinus crumpet gelido pia turba fepulchro,
Et tolletur humo, quod mode vermis erat :
Hie, cui fquallor iners, cui pallor in ore fedebat,
Vefte micans lived confpiciendus erit.
Alma dies aptanda bonis, metuenda profanis,
0 ades, et parvum fufeipe Chrifte gregem!
Job 19. 25. DANS MA CHAIR JE VERRAY MON DIEU.

Als ons befchijnen fal die grooten dagh des Heeren,
Den boofen tot verdriet, de vromen
fijner eeren;
Dan fal het van den flaep al worden opgeweckt,
Dat in het duyfter graf te voren lagh geftreckt;
Dat maer een worrem feheen , in dit ellendigh leven,
Sal ftijgen in de lucht en in der hooghte fweven; —
God Vader, God de Soon, en God de reyne Geeft,
Maeckt tegen defen dagh ons herten onbevreeft!

Bien que je fois enclos en cefte fepulture,
Un jour m' efveillera , car cefte mort ne dare:
Un jour m'eflevera en haut de ces bas lieux,
Des aides me donnant pour m'en voler aux eieux.
ZETERNUS NON ERIT SOPOR.
Johan. 5. 28. Nolite mirari hoc, quia venit horn, in qua omnes, qui in moan-

mentis funt, audient vocem filii Dei, et procedent, qui bona fecerunt, in refurrectionem vita: qui autem mala, in refurrectionem judicii.
AI, GUi:T. in Sack.

Refurgent fanctorum corpora fine ullo vitio , fine ulla deformitate, fine ulla corruptione , in quibus quanta faeilitas , quanta felicitas erit!
Sehonixas ex D. HIERONYMO:

Seu vigilo intentns ftudiis, feu dormio; femper
Judicis mterni noftras tuba perfonat aures.

AEN DEN TIOOGII-GELEERDEN DEER

D. JACOB CATS,
OP SIJN DRY-SINNICH BOUCK.

Naedien ghy, weerde Cats, my fent u rijcke konft,
U wijs en geeftigh bouck , een teycken uwer jonft;
Een bouck, daer leeringh is voor alderhande menfchen,
Voor die en vreucht en deucht en die den Hemel wenfehen:
Ghy leert ons van de min tot beter faecken gaen,
Ghy wijft ons totte tucht en noch een hoogher baen ;—
Soo waer nu mijne plicht , my Bans end' al te keeren ,
Om, met een aerdigh dicht, n naem te gaen vereeren;
Maer vind' my onbekwaern, mijn leden al te fwack
Tot fulck eeu grooten werck en foo een' wichtich pack.
Daer is op uwen bouck by menich geeft gefchreven,
Die hebben t' uwer eer een grooten lof ghegeven,
Een ander fegge meer, voor my ick fwijghe ftil;
Ghy, neempt dan voor de daet een toegenegen wil.
JOHANNA COOMANS
I
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De dichteres bleef zich echter niet bij dat ftilfwijgen
bepalen, rimer wijdde vervolgens, in haer „Apollo-feeft,
ofte Godendienftoffer," Cats onder anderen nog de volgende
verfregelen :
Wy fien, o weerde Cats, dat ghy zijt komen dalen,
Ghelijck de guide Son, bier binnen onfe palen ;
U wijdt beroemde geeft en wonderlijck verftant,
Dat is een helder licht en fackel van het lant.
Door u heeft Zeelant eerft ('t en magh niet fijn ghefwegen)
In 't ftuck van Poefy foo grooten naem ghekregen;
Want door u edel breyn , foo hebt ghy voortgebracht,
Dat diergelijcke noyt te vooren was bedacht.
Ghy gaet ons allefins door foet ghedicht vermaecken :
Eerft fpreeckt ghy van de MM en van de minnaers faecken,
Wat klippen datter fijn en watter dient ghenijdt
Voor een, die vryen wil, off een die wert ghevrijdt.
En als wy voorder gaen, foo vinden wy befchreven
De fedenrijcke Deucht, een richtfnoer van het leven ;
Tot borgerlijcke plicht ten goede van 't gemeen,
Opdat wy met befcheydt wel leefden ender een.
Van daer, foo gaet u geeft dan noch veel hooger treden :
Door Heylich onderwijs en Stichtelijcke reden,
Vermaeckt ghy hert en oor, en laeft een fwaeck gliemoet,
Alfoo dat door u leer de fiele wert ghevoet:
Wat u gheleerde pen oyt gingh te voorfchijn bringlien ,
Sien wy met wonder aen, als noyt gehoorde dinghen :
Het is altijt weer nieuw, wy foecken 't even ftaegh,
Wy lefen onverfaedt, wy blyven even graegh.
De geeften zijn door u uyt liefden aen-gedreven, —
Want Zeelant moefte fijn in redencunft verheven ; -En hebben t' faem ghemaeckt een Nachtegaels geldanck,
Waervan u foete ftem noch is de bovefanck.
Ghy koeftert ende queeckt de conft in hacker voeglien
Dat yder, wie het fy, daer in heeft vergenoeghen;
Dus fijt ghy overal van hoogh en leegh ghekent,
U naem die wert geroemt tot aen des weerelts ent.
Ach konde nu mijn pen te vollen uyt gaen meten
U welverdienden lof, ghy, vader der poeten !
Wat fond' ick voor een liedt niet dichten t'uwer eer!
Maer d' onbequaemheyt , laes! die hout my nu ter neer.—
(Beide verzen worden gevonden in de bekende „Zeeufche
Nachtegael en desfelfs dryderley gefangh" eerft uitgegeven
te Middelburg in 1623. Johanna Coomans was de huisvrouw van den Rentmeefter der Zeeuwfche Staten , Heer
Johan van der Meerfchen).

LIEFDE
WEER,ELT-DRAGER.

Die de weerelt wil behouwen
En vermeeren , als in fpijt
Van de doot en van den tijt,
Dat by fteden op doe bouwen :
Die wil ftichten groote fteen ,
Huyfen maken gaet voor heen.

Die de weerelt wil afwerpen,
En , in eenen torten ftont,
Neder-vellen totten grant,
Roeye fteden uyt en dorpen :
Die wil dempen groote fteen ,
Moeft de huyfen eerft vertreen.

Die de huyfen wel van pasfe
Houden wil in goeden ftant,
't Huyfgefin client daer geplant:
Die wil, dat vermeer' en wasfe
Al en yder huyfgefin,
Stell' in 't werck de vruchtbaer min.

Die de huyfen wil bederven ,
Of van felfs haeft doen vergaen,
Moefte 't huyfgefin verfiaen :
Die geheel wil uyt doen fterven
Al en yder huyfgefin,
Neme wegh de vruchtbare min.

Dat die minnen, die noyt minden,
Die gemint heeft, minne noch :
Smaeckt al van dit groeyfaem foch !
Minne fal to famen binden ,
Met een en de felve bant,
't Aertrijck en ons vaderlant.

Dat die minnen, die noyt minden,
Die ghemint heeft, minne noch :
Smaeckt al van dit groeyfaem foch !
Soo en fal ons niet verflinden
Noch de lanckheyt vanden tijt,
Noch de doot, die 't al verbijt.

CUPID° WEGH-GELOOPEN,
EN DE

VIi^RLOREN.
(MEEST UYT MOSCIII GRIECKSCIIE GEDICIITEN).

De foon van Venus, 't flim gedrocht,
Wat laeft-mael op de loop gerocht;
Hy was gegaen, men wift niet waer,
Sijn Moeder was in groot gevaer:
Maer offe droeve was, off gram,
Den Lecker niet weerom en quam.
Dies dede fy den kleynen guyt,
Door 't heele lant dus roepen uyt :
Indiender yemant is, goe lien,
Die Venus loon hier heeft gefien,
Den vinder fal ftracx zijn geloont:
Soo heeft als hy hem heeft getoont,
Een kus fal hy ontftaen terftont
Van Venus lieffelijeken mont:
Maer die hem feet en met-een vat ,
Dies loon fal meerder zijn dan dat.
Doch , op dat ghy hem kennen fout,
Dit is zijn wefen, dat onthout:
Hy is eon kleyn, maer weligh, dier;
Sijn verve treckt foo wat op 't vier ,
Sijn ooghen glimmen, als een keers,
Daer mede lonckt hy over dweers :
Van buyten bly, binn' ift verdriet,
Hy fpreeckt wel fchoon, maer meentet niet;
Is facht van huyt, van harten fel,
Al lacht hy foet, 't wert katte-fpel.
Sijn geeft is vol bedroghs geplant ,
Van lieghen heeft hy goet verftant,
Hy jockt wel foet'lijck, foo het fchijnt,
Maer al op 't left met druck verdwijnt.
Al koomt hy tot u naeckt en bloot,
Hy draeght vergift in fijnen fchoot;
Al fchijnt fijn fchicht te zijn vergult,

Sy fnijt als ftael; fijn haer dat krult,
En elck die dit gefpuys aenveert,
Die krijght oock krullen in zijn fteert.
Het draeght twee vleugels als een fwaen,
En nimmermeer kan 't ftille ftaen,
Het flickert hier, en dan weer daer,
En koppelt menigh drolligh paer.
Een koker vol van pijlen hanght
Op fijnen rug', daer uyt hy langht
Veel fchichten van verfcheyden kracht ,
Daer mede maeckt hy fich geacht:
Een yder fchier hy fteeckt of fchiet,
Ja fpaert fijn eygen moeder niet,
En maecktet dickwils wel foo bont,
Dat hy fijn eygen hart door-wont.
Vint ghy dan ergens fulcken flagh,
Soo brenght hem haeftigli voor den dagh:
Wil by Met gaen, foo flaet er op,
Al isfet kleyn, 't is hart van kop,
En fchoon het fchreyt, fulcx niet en acht;
Voor al feet toe wanneer hy lacht;
En als hy u een kufjen biet,
Dan wacht u meeft, en van hem vliet,
Sijn mont daer hy me'e kusfen fou,
Is vol vergifts, en vol berou.
Soo hy u mjemt fijn neef of nicht,
En feyt: ick fchenck u defe fchicht,
Ick fie toch wel, ghy zijt mijn vrient,
Ghy hebt dit, en noch meer, verdient; —
Van hem yetwes te nemen fchroomt,
't Is al bedrogh dat van hem koomt;
Sijn gavel zijn geen vrientfchaps pant,
Maer om te branden hart en hant.

HERDERS-LIET.

Phyllis, met haer met-gefellen,
Was gekomen hier in 't lant ,
Daerfe niet veel fchorr' en vant:
Sy pain van de Vlaemfche ftellen,
Daer men daeghlijcx damt en dijckt,
Daermen roept : fchaep-herders wijckt!

Niet dat Zeelant haer mifhaeghde,
Zeelant dacht haer vol geneught,
Uyt was anders quam haer fucht :
't Meefte was, dat fy beklaeghde,
Dat fy Thirfim niet en fagh,
Die by haer te weyden plagh.

Daermen water maeckt tot landen ,
Daer den ploegh weer haelt fijn haer
Dat by hadd' gelaten daer:
Daermen d' aerd' , met menfehen handen,
(Ift Neptunus leet of fpijt)
Van des zee's gewelt bevrijt.

Sy dreef op het gors haer fchapen,

Phyllis hadd' haer vee gedreven
Tusfchen Armuy en der Veer,
Daer floegh fy haer eerft-mael neer,
Thyrfis, hare ziel en leven,
Was by Domburgh neer geftelt
In dat dorre zandigh velt.

„Siltigh fchor ten Halven-krijte,
Tot u doe ick dit beklagh;
Zouter wort ghy dagh aen dagh:
Ick en kan 't de zee niet wijten ,
Want 't en is niet van de vloet:
't Koomt van mijn bedruckt gemoet.

Phyllis vroegh op in den morgen,
Ms de fon noch niet te ftraf
Eerft den dauw' ginck licken af,
Quamen voor haer oude forgen ;
Sy viel in een diep gepeys,
En dacht op haer Zeeufche reys.

G'lijck de melck, in 't eerft van Meye,
Uyt een vollen elder fpruyt,
Of den dauw' druypt van het kruyt,
Soo mijn tranen, als ick fchreye
Om u, Thyrfl , fraeye knecht!
Rollen heen tot op de weght.

Van Armuyden niet Peer wijt,
Datmen hiet ten Halven-krijt.
Daer began haer druck 't ontflapen,
Dies fy, wat ter zijden af,
Haer tot klaeghen dus begaf:
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Dies wert ziltigh-zout het fchorre,
Want de zilte van de zee
Is noch wel gewilt van 't vee ;
Maer of ick fchoon dryv' of porre ,
Dat befproeyt is van mijn traen,
Daer en lickt geen fchaepken aen.

Thyrfi, ghy zijt nu vertrocken
Wel een maent dry ofte vier,
En ghy koomt niet eens tot hier;
Zijn nw fchapen, zijn uw bocken,
Zijn uw koeyen al uw vreught,
Datjer Diet eens af en meught?

Hoe geluckigh waert ghy, rammen ,
Doen als Thyrfis by ons was,
En by my lagh in bet gras !
Als hy fpringen deed de lammen,
Door het fpelen op een rkt,
Door het fingen van een liet.

't Is geen bleeten van u fchapen ,
't Is geen loeyen van u koen ,
t' Zijn al and're die 't my doen,
And're zijnt die u begapen :
't Is die dertel Amaril
Daer je mee zijt op den dril.

Met gefangh ginck hy verhalen
Al de vrijfters van het wout,
Al haer vryen , al haer kout;
Maer altijt (ten mocht niet falen)
Phyllis was des liets befluyt,
't Quam altijt op Phyllis uyt.

Denckj' hoe ick dit koom. te weten ?
Lieve, peyft dat een die mint
Dit, en noch al meer, verfmt :
Al ben ick wat verr' gefeten ,
Domburgh.s lefte peerde-mart
Wees my aen mijn bitter fmart.

Als wy in dit eylant quamen,
Doen was ons dit gors te kleen ;
Och! doe moeftet zijn gefcheen :
Dies wy elck ons kudde namen,
Thyrfis was geheel t' onvree,
Thyrfis wilt niet wat hy dee.

Wefend' in de mart gekomen,
Dwalend', ick en weet niet waer,
Vraeghd' ick naer dy , bier en daer ;
Niemant, 't fcheen, hadd' dy vernomen :
Mits foo Each ick Snel, dijn hont,
Daer by voor een deure ftont.

Doenter nu ginck op een' fcheyden,
Wat een druck viel over my!
Thyrfis trock my wat ter zy ,
Daer ftont hy en ick, en fchreyden ;
Thyrfis niet een woort en fprack ,
't Scheen dat Thyrfi 't harte brack.

Snel quam my geloopen tegen,
Snel, die quifpelde zijn fteert,
Snel, die fpranck fteeds vander eert :
Maer , als ick omkeeck ter degen ,
Doen waft, dat ick Thyrfim fagh,
Daer hy in een venfter lagh.

Maer , och-arm , ten langhen leften
Gaf hy my fijn koude hant,
„Dit 's (feyd' hy) mijn liefdes pant;
Phylli, neemt het doch ten beften ,
Dat ick niet meer fpreken kan ;
't Schijnt dat ick nu ben geen man."

Hy was daer vry niet alleene ;
Vlogghe meyfjens , twee off dry ,
Sweefden hem ontrent fijn fy:
Onder and're wasfer eene,
Op-gefet (hoe-wel niet moy)
Soo wat na den fteetfchen toy.

Mits heeft my een rinck gegeven,
Met gefchrey en fuchten fwaer ,
Net gevlochten van peertf-haer,
Daer ftont Thyrfis op gefchreven,
En daer was een hart gemaeckt,
Met een pijl, wel diep, geraeckt.

Dat moet Amaryllis wefen ,
Dacht ick , en het was oock waer ;
Want Pol Faes, die foete vaer,,
Hadfe my wel eer geprefen :
Datfe was foo hups en knap,
In het fetten van haer kap.

Maer my docht den geeft t' olitfmcken,
Als hy feyde: „nu vaert wel ,
Phylli, peyft om mijn gequel,
ick fal weder om u dincken."
Aen mijn hant een pers hy gaf; —
Daer en mocht geen kufjen af.

Thyrfis hadd' foo veel te quicken
Met fijn lief, het was een (chant!
Dan kuft' by haer kleet, haer hant,
Wonder wasfer te befchicken ;
Elcken kus dee my foo wee ,
Als den haghel 't jonge vee.

HERDERS-MET.

Hy was foo verblint int mallen ,
Dat hy my niet eens en fagh;
Mits quam Faes uyt fyn gelagh,
„Koomt , laet ons hier med' in vallen,"
Seyde Faes, en track my in,
Doch het was wel na mijn fin.

Datje noyt en font verkiefen
Een foo af-gerichten meyt,
Die ontrent de fteden weyt;
Datje liever font verliefen
Heel de kudd' op een getye,
Danje fulcken flagh font vryen

Men ginck daer eens daer int ronde,
Onder eenen roofen krans ;
Thyrfis was niet aen den dans ,
Maer hy ftont vaft mont aen monde
Met die dertel Amaril,
Die 't (foo 't fcheen) wel was haer wil.

Denckt doch nu eens op de reden ,
Waerom datje fulcx doen fwoert :
't Was om dat het volck foo loert
Op dees meyfjens, die by fteden,
Niet befloten van der zee,
Weyden het gewolde vee.

Pan , met al uw Bofch-gefellen !
Als ick fagh dit fot gelaet,
'k Wift mijn leven geenen raet,
'k Wift niet hoe mijn aenficht ftellen;
't Scheen, ick ginck als in mijn doot,
'k Wiert nu bleick, dan weder root.

Ift niet Domburgh, daer het meefte
Volek, van al dees dertel fteen ,
Heel de flamer koomt gereen?
't Is daer kermis , 't is daer feefte ,
Soo langh' als het waghen-rat,
Niet te diep en fnijt int nat.

Als nu 't volck fich ginck verftroyen,
Doen waft eerft dat hy my fagh
„Phylli," fey d' hy , „goeden dagh!"
En began te flicke-floyen ;
Maer fijn groete quam foo blau,
Dat fijn antwoort was een

Aen dees duynen, in dees weyen ,
Is uw Amaryl gebroet,
En van joncx aen op-gevoet ,
Daerom kanfe foo wel vleyen;
Dit, en meer, heeft fy geleert,
Van het volck dat daer verkeert.

Thyrfis acht' het niet een mijte,
Sagh oock naer my niet meer om:
Maer kreegh daer een fleuyt en bom ,
En hief op, als my te fpijte,
Een nieu deuntje van de min ,
Dat hem doen lagh in de fin.

Sy

Amaryllis was verftorven ,
Soo het fcheen, in fynen mont,
Sijn geficht ftaegh op haer ftont
Och! nu ben ick doch bedorven ,
Dacht ick , nu ben icker of;
Mits foo droop ick naer den hof.

Maer wat fchool-gelt moet men tellen,
Meynje, voor dees moye leer?
Nu wat kufjens, dan wat meer,
Al na 't loft die fraey gefellen.
Die met fteetfche jonghmans praet,
Steeds yet van fyn veeren laet.

Hoe kont ghy dit in u vinden ,
Dat ghy Phyllis dus vergeet,
Bat ghy Phyllis dus vertreet,
Thyrfil lichter dan de winden,
Lichter dan een dorre blat,
Dat de wint van onder vat.

Ick ben op 't fchorr' op-getogen,
Daer fat ick alleen, en keeck
Op een flou, of op een kreeck :
Noyt en waster maeght bedroghen,
Op een buyte-fchors of ftel,
Daer noyt quam een fteets-gefel.

Is dan nu al uw begeeren
Tot dit jonge geyle dier?
Tot dit nieu ontfteken vier?
Hebb' ick dy niet hooren fweeren,
Doenje noch in Vlaend'ren waert,
By Pans krommen geyten baert;

Daer de boomgaerts luftigh bloeyen,
Derwaerts de fpeel-wagen rien,
Derwaerts loopen al de lien;
Daer de linden veyligh groeyen ,
Daer dat foete mulle lant
Rontfom ftaet vol els geplant.

is vol van fteetfche trecken:
Op een fteets drilt haren ganck ,
Op een fteets draeyt haren fanck ,
Op een fteets , feet! kanfe fpreken ;
Op een fteets fy pronckt en fwijght,
Op een fteets fy lonckt en nijght.
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't Is te Domburgh , in de duynen ,
Daermen wentelt in het zant ,
Daer foo menigh dertel quant,
Achter hagen , achter thuynen ,
Doet, dat ick niet fegghen derff,
Dickwils op eens anders kerff.

Dunckt u dit te zijn klaer fchapen ?
Magh dit al beftaen met eer?
Ick en loovet nimmermeer :
Vrijfters, die na giften gapen,
Meyfjens, die na gaven ftaen,
Spelen op een gladde baen.

Amarillis , foo ick ick hoore,
Heeft al dickwils mee gereen
Met de Juffers van de fteen :
Sy feyt : „ick en ben geen floore ,
Ick en ben voor Klaes noch Pier ,
Ick en was noyt 't mellick dier."

Thyrfi , wy zijn beyde Zeeuwen,
(Al was Vlaend'ren ons vertreck,
't Was noch onder 't Zeeufche reek),
Laet dien flimmen hoop al fchreeuwen ,
Wy zijn rout, en daer toe goet,
Dats van outs een Zeeus gemoet.

Sy heeft fchotels , koppen, teylen ,
Van dat vreemde blaeuwe goet,
Daerf' haer foete room in doet :
Dat zijn teyckens, dat zijn peylen,
Datf' al ander kennis hout ,
Als met herders van het wout.

Laet ons in die rontheyt blyven ,
Rontheyt dient wel totte min,
Beter als dien flimmen fin ;
Laet ons t' faem' ons fchaepkens dryven!
In uw jonckheyt waerje mijn,
Waerom foujet nu niet zijn?"
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ENDE

LEE RE DER ZEDEN.

Als ghy aenfiet dit Kinder-fpel,
Ghy lachter om , en doet feer wel ;
Maer, lieve vrient, en merckje niet,
Dat ghy u fells hier med' in Piet?
En datje, buyten u gedacht,
Uw eyghen dwaefheyt med' belacht?
Al fchijntet fpel, het is een beelt
Van al datm' in de werelt fpeelt;
Al 's menfchen woelen en gerel
Is jock, is geck, is kinder-fpel.
Niet een hier opter aerd' en leeft,
Die niet fijn kintfche grepen heeft
Wie kenter doch foo wefen man,
Die niet gekoot heeft nu off dan?
Nu laet uw' ooghen omme gaen ,
Uw kinder-fpel fal oock hier ftaen;
En om te grijpen recht den fin,
Wel aen , ick wil u leyden in :
't Kint dat daer op een ftockjen fit,
Hout , foo het meynt, 't peert by 't gebit.
Veel meynen, door haer hooghen moet,
Sy rijden, en gaen maer te voet.
Den jongen , die daer bobbels blaeft,
Let eens , hoe feer hy ftaet verbaeft
Om dat fijn fpel koomt tot een val,
Alft wefen fond' op 't beft van al.
Den bobbel, als die meeft opfwelt
Berft dan, en valt als quijl op 't velt:

Die haefflijck klimt tot grooten ftaet,
Op 't hooghft' hy dickwils t' onder gaet.
Die daer hun voeten fteken op,
En ftaen op d' aerde metten kop,
Zijn wy,, die, van ons fin berooft,
In d' aerde wroeten met het hooft;
En geven aen het hooglifte goet
Schier niet, als 't hol van onfen voet.
Het Koten-fpel feyt oock al wat,
Indien-men 't naer behooren vat.
De koot aen niemant vreucht en geeft,
Soo lange tijt den osfe leeft;
Maer als den os fijn leven Met,
Dan wert de koot' een fpel op ftraet.
Een karich menfch bewaert fijn goet,
Soo dat het niemant goet en doet,
't Leyt als begraven in fijn fchoot,
Maer 't gaeter anders naer fijn doot ;
Want dat den fpaerder groef in d' eert,
Dat wort dan ruyterlijck verteert.
De kinders die op ftilten gaen,
Dees zijn de menfchen vol van waen ,
Die geerne toonden hooger fchijn
Ms fy wel hider waerheyt zijn.
Den huyfraet van dit poppe-goet,
Verheught der meyfkens facht gemoet,
Al is het beft maer loot off eerd',
Sy achten 't al van grooter weerd';
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Smaeckt u een duyf als een patrijs ,
Eet ghy de grut foo lief als rijs,
Streckt n een eent voor een capoen,
Wat hebdy met veel goets te doer,
Al ift geringh' , 't gunt datmen heeft ,
Die fich vernoeght in vreuchde leeft.
Als 't knechjen met den knicker fchiet,
Die liep , die blijft; die ftont, die vliet;
Als eenigh prince, lant, off ftaet,
Sijn tijt van wel-ftant heeft gehadt,
Een ander koomter ftooten aen,
En Piet ! dan ifter me gedaen.
Dat ftont, verdwijnt uyt ons geficht,
En Wert als uyt het fpel gelicht:
Aldus gaet alle dinck int ront :
Het rijft, dat lagh ; het valt, dat ftont.
Let op de vliegher van papier,
Gerefen tot den hemel fchier ,
Die, foo den jonghen loft de koordt,
Noch gaet geduerigh voort en voort.
Een die met eer-fucht is befmet,
Hoe hoogh dat by oock wert gefet,
Hy wil noch altijt verder gaen ,
Sijn pert wert noyt genoegh gedaen;
Het windrich hooft klimt , draeyt, en went ,
Tot dat'et, 'k weet niet waer,, belent.
Den top draeyt omme knap en vlugb,
Soo langh' de fweep kleeft aen zijn rugh,
Maer nauw' en laet den geesfel off,
Hy leyt , gelijck een block, int (toff:
Wy hebben God als by den voet ,
Soo langh' wy zijn in tegen-fpoet ,
Maer als de roed' is van den eers,
Dan hout de Duyvel weer de keers.
Al is de mufch los van den bant,
Sy keert weer nae de jongens hant,
En dit al om een weynigh aes :
Veel menfchen zijn foo dom en dwaes,
Dad', om een fchotel moos off kruyt ,
Haer vryheyt geven als ten buyt.
Het koordefpringen leert den vont,
Om wel te vatten tijt en ftont:
Soo ghy kont fpringen op de maet,
Niet al te vroegh , niet al te laet,
Niet al te traegh , niet al te fnel ,
Soo fijdy meefter van het fpel.
Het kint dat mettet hoepken fpeelt ,
Vertoont als van den tijt een beelt :

Den hoep loopt om , door nat en droogh ,
Dat onder was , dat rijft om hoogh,
Dat hoven was , valt weer beneen ,
Soo gaen de fnelle jaren heen.
Wanneer de Winter is gheent ,
Dan koomt ons aen de foete Lent,
Den Somer volght, en dan den Herft ,
Tot dat den menfch ten leften fterft.
Maer off den hoep fchijnt wel te gaen,
Den jonghen hout niet op van flaen.
Hoe wel den tijt ons heeft gefet,
Noch wil-men op een ander belt.
Wanneer ghy feet de jeught, die daer,
Den eenen voor, den andren naer,,
By beurten op de bane glijt,
Dat is te feggen : elck zijn tijt :
Den eenen koomt, den and'ren gaet,
Den eenen valt , den and'ren ftaet ,
Den eenen daelt , den and'ren klimt:
Als dees verbetert, dien verflimt.
Den jongen, die daer fpelen gaet,
En hout een muf ken by een draet ,
Wanneer de mufch te hooghe fchiet,
Roept over-luyt : bey , hoogher niet !
En fchoon de mufch haer ftelt ter weer,
Hy rucktfe met den draet ter neer :
Wat wil men vliegen very' en hoogh ,
't. Is dwaes en ydel ons gepoogh,
Al ftaet ons open zee en velt,
Een yder is fijn pael geftelt;
En als ons lijntjen is ten end,
Dan ift om niet al watmen rent.
Nu 't is genoegh , dies ick belluyt ;
Treckt, lefer , felfs wat goets hier uyt ,
Soo fal niet al verloren gaen
Den tijt, die ghy bier hebt geftaen;
Dan 't dunekt misfchien u al to fleeht ,
Door kinders to zijn onder-recht ;
Neen , neemt geen dingen foo verkeert ,
Uyt zotheyt men wel wijfheyt leert.
De Kinder-fpelen zijn wel eer,
By wyfe lien gebruyckt tot leer;
En Chriftus felfs, heeft die niet wel,
In ernft gebruyckt het Kinder-fpel?
Dan, opdat ick u Met belet,
Gaet uwes weeghs , en draeght wat met;
Acht niet te kints het Kinder-fpel,
Maer denckt wat hoogher, en — vaert wel!

STICHTELIKKE BEDENCKINGEN.

AESTIVA NIVES, HYBERNA ROSA.
Yea elefanten buyck, met hongers noot beladen,
Kan 66nen bofch alleen met zijn gewas verfaden;
Fen kleyne water-beeck haer brandigh dorften bluft,
De bloemkens en het gras is t' bedde van haer ruft.
Des werelts rijcken fchoot, den grooten kloot der eerden,
De fnel-gefwinde lucht, de zee van grooter weerden,
'tWert al rontfom doorfocht, door-loopen, en doorgront,
En noch en kan het niet voldoen eens menfchen mont.
Men heeft des fomer-daeghs in ijs en fnee behaghen ,
Men won den ftueren vorft wel roofen leeren draghen,
Is 't vleys in overvloet, naer vifch is 't datmen haeckt;
En niet, dan datmen niet en kan bekomen , fmaeckt.
Het leven is den menfch niet om de fpijs gegeven,
Maer fpijfe dient genut tot onderhout van t' leven.
Wegh dan, verkeerde loft! den buyck is haeft verfaet;
Laeft u, mijn ziel, met fpijs, die nimmermeer vergaet!

Geen wetenfchap is nut — wat leertmen jaer aen jaer? —
Als om fijn eygen felfs te kennen ganfch en gaer.
Wat looptmen dan foo verr', en fweeft met alle winden?
Al wat men buyten foeckt, is binnen ons te vinden :
Vrient, wildy wefen fterck, rijck , vrolijck en geleert,
En foeckt niet hier of daer, maer u tot uwaerts keert!

NASCENTES MORIMUR.
Ons leven is hier niet als fieckten en kranckbeden,
Verfwackend' elcke reys des lichaems broofe leden:
Elck fleck zijn is den menfch gelijck een kleyne doot,
En (tout ons vaft al been na Charons fwarte boot.
Moet dan des menfchen vleefch hier eens int graf bederven,
Soo laet ons metten geeft geduerighlijcken fterven.
Om wel te fterven ift, dat yder menfche leeft ;
Om wel te fterven ift, dat 't leven ons begeeft.

QUOD PETIS, INTUS HABES.

MALO GAUDERE, MALUM PESSIMUM.

Men hoeft geen meerder kracht in handen , leden, rumen,
Als om fijn eygen felfs te konnen overwinnen;
Den menfch, wie dat by zij, en dient geen meerder goet,
Ms om, met God, in ruft to ftellen fijn gemoet.
't En waer ons niet van noot naer meerder vreught te jagen,
Indien een yder kond' fijn eygen geeft behagen.

Een gruwel zijn voor God ons fonden en gebreken,
Maer gruwelijcker ift, daer in te blijven fteken:
Noch ergher doet den menfch, die vrolijck daer in leeft,
En in zijn quaden wegh een welgevallen heeft.
Maer op der fonden padt zijn dees wel verft gekomen,
Die bun, met vollen mont, der hoofer ftreken roemen.
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Kan ick van fonden niet vry houden mijn gemoet ,
Om dat ick ben een menfch beftaend' nyt vleefch en bloet,
Van vaft int quaet te ftaen, van 't fchandelijck verhlyden,
Van des te dragen roem, wil ick my immers myden,
Mits dat ick ben een menfch vernieuwt door Chrifti foen,
Du geefft my, God, den wil, o gev' oock bet voldoen!

NUNQUAM ERIT FCELIX, QUEM TORQUEBIT
FCELICIOR.
In blijtfchap wil ick niet foo hooge zijn gefeten,
Dat ick daer deur mijn God fou komen te vergeten.
'k En wil oock niet foo verr' in-laten druck en rou,
Dat ick mijn eygen felf daer door vergeten fou.
Ick merck, dat niemant is door voorfpoet foo verheven,
Dat hem, naer fynen wenfch, hier allcs wert gegeven
Ick lie oock dat geen menfch foo ongeluckigh leeft,
Die niet, foo dit foo dat, tot fijn gerief en heeft.

Wel dan , wat gaet my aen? waerom ift, dat ick wenfehe
Te zijn van beter ftaet als is mijn even menfche?
Het heft en hebdy niet, oock niet het quaetfte lot;
Verneught u dan, mijn hart, en danckt den milden God!
VOTUM.
Wat is doch kruyt of fpruyt, als wy aenfien de dieren
Die krielen door de lucht, door velden en rivieren ?
En wederom, wat is een domm' of ftomme beeft
Als ons komt in den fin des menfchen hooghen geeft?
Wat is den menfch, als wy 't groot aertrijck gaen bemercken?
Wat 't aertrijck , foo wy t' oogh flaen op des hemels wercken?
Wat is den kernel doch , als ons gemoet aenfiet
Hem, die kruyt, beeften, menfch, aerd', hemel fchiep uyt
Niet, om fich fellefs wil, wil ick dan eer bewijfen ; (niet?
Maer alle dinck in God verwonderen en prijfen,
En God in alle dinck. 0 God! ftuer mijn gedacht,
Dat, buyten dy, mijn ziel voortaen geen dinck en acht!

EMBLEMATA
MORALIA ET OECONOMICA.
(HUTS- EN ZEDE-BEELDEN).

OFFICIUM P U ELL ARUM

EMBLEMATE EXPRESSUM.
(MAEGI-IDENPLICIIT AENC IIEWESEN DOOR SINNE-BEELDEN.)
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VV

OMNIA VERTUNTUR, CERTE VERTUNTUR AMORES.
IiIRGILIUS.

UNA VIA EST.
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VIVITE CONCORDES.
(LEEFT EENDRACI1TEL UK.)

Komt hier mannen, en ghy wijven ,

Let op defe Dadel-boornen ,

Die, wanneerje zijt gepaert,

Die, met beecken afgefne6n ,

Dickmaels zijt gewoon te kyven ,

Zijn als bruggen op de ftroomen ,

Dickmael toont uw wrangen aert;

Mits fy hellen tegen een.

Leert hier van de boom-gewasfen ,

Echte lieden , lieve paren!

Leert hier uyt het woefte wont,

Soo ghy , in den Echten ftaet ,

Leert op uw gefelfchap pasfen ,

Liefd' en Eendracht kunt bewaren ,

Siet, dat doet het quaftigb bout.

Niet dat u te boven gaet.

BATILLT I'S:

Palmarnm hinc illinc pontis ceu fornicc ducto,
Amnem intermedium feemina malque, tegunt,
Ultro dum oppofitos mas jade, hinc fiemina ramos
Curvantes, fibi conforiare petunt,
Ire et in amplexus exoptatofque bymencos,

Quit frondofi oculi funt in amore duces.
Jam mihi non ali ge firment connubia flaminte,
Prreferat his omnem non aliunde peer.
Pronuba jam caftos palma una accendat odores,
Cedat et ipfa fuas fpinea tTda faces.

GREG. RICHTERUS in Epiftola dedicatoria axiom. Ecelef. ad matrimonium myfticum
Chrifti et Ecelefim, hoc ipfum Emblema non minus pie, quam argute tranftulit.

De natura hujus arboris videndus omnino

NAN.

lib. 13. cap. 4.

JOHAN. Rerum lib. hieroglyph. 50. cap. 10. ubi Diophanem autorcm Grtecum, et
Georgica Florentini citat, qui multo de Pali= amore confcripfit, eamque contabefcerc
marls defiderio, quod, mod() radices verfus cum porrigendo, mod() verticis in cum
proclinatione, aliisque affeetuum lignin non obfrure profitetur.
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I NLEYDINGHE
TOT DE T' SAMEN-SPRAECK TUSSCHEN

ANNA ENDE PHYLLIS,
ROERENDE DEN

MAEGHDEN-PLICHT,
OFT AMPT DER JONCE-TROUIVEN.

Hier tegens hint dan Phyllis in ,
Dan weder Anna feyt haer fin.
Ick, by geval niet verr' van daer,,
Aenhoord' al wat dit foete paer
By bete' hier op te voorfchijn bracht ;
Dies nam ick voor in mijn ghedacht ,
Door Sinne-beelden en ghedicht ,
Te wijfen aen der Maegden plicht.
Ghy , die dit lefen wilt met vrucht ,
Beelt a geen Bingen in ter vlucht:
Al fpreeckt oock Phyllis met befcheyt ,
Het is u heft dat Anna feyt.

Terwijl dat Phyllis, groen van jeught,
Int minnen ftelt haer meefte vreught ;
Doch, vol van onbedachte waen ,
Mift nu en dan de rechte baen ;
Koomt Anna, rijper van verftant,
Haer Taken nemen by der hant :
En, overmits fy al voor dien
Het doen van Phyllis had door-fen ,
Neemt , op een tijt , haer flagh eens waer ,
En gaet vertoonen het gevaer ,
Waer in een maeght wel Licht vervalt,
Die veel met jong-mans jockt en malt.

TEN HEEFT GHEEN AERT
VOOR 'T IS GHEPAERT.
PHYLLIS.

Ick fagh dees daghen op een deck ,
Twee duyfkens fpelen beck aen beck ;
Hier door ontftont in mijnen fin
Een foet bedencken op de min :
Siet (dacht ick), hoe Gods wonder macht
Elck dierken paert in fijn geflacbt ;
Elck voelt en voet fijn eygen vier,
Elck vrijt en trout op fijn manier;
Geen isfer dat geen lief en heeft :
't Lieft al, oock felfs dat niet en leeft,
Den Dadel-boom vertreurt haer jeught,
Men fieter aen noch vrucht, noch vreught,
LUCRET.

Omne ade6 genus in terris, hominumque, ferarumque,
Et genus wquorum, pecudes, pictxque volucres,
In fur . as ignenique rutint.

Tot fy ten leften by haer vint
Haer weder-paer, dat fy bemint ;
Dan grijpt den boom eerft als een moot,
En geeft haer vrucht in overvloet.
Dringt liefde door het quaftich hout ,
Is 't flijm der visfchen niet te kola,
Zijn wilde vogels niet te feel,
Zijn wreede dieren niet te fel ,
Om elck te paren naer bun aert;
Wat doet den menfch dan onghepaert?
Voelt leeu en beer dees foete pijn ,
Wat fal 't van teere maeghden zijn?
MONTAGN. lib. 3. de Esfais. cap. 5.
Tout le movement du monde fe refout et rend a ceft accouploge; c'eft one
matierc infufe par tout, c'eft un centre, ou toutes chofes regardent.
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SU}E QUEVIQUE FORTUNA POENITET.
(NIEMAND IS TL: ALEDEN 1111' MIN LOT.)

Als het visje leyt gevangen
Daer bet noyt te voren lagh ,
Stracx foo krijght'et groot verlangen,
Om te wefen daer het plagh ;
Maer een ander,, afgedreven
Van de Maes of van den Rijn,
Komt ontrent de fuycke fweven ,
En begeert'er in te zijn.
Wie heeft vreemder dingh gelefen ?
Noyt en is de menfch geruft,
Is'et niet een felfaem wefen?
Niemant heeft'er vollen loft

Schoon men komt tot hooge ftaten,
Schoon men heeft geduchte macht,
Schoon men krijght oock groote baten ,
Noch is 't, dat men meerder wacht.
Vrienden, laet u vergenoegen
Met dat u den Hemel geeft ,
Wilt u na de reden voegen ,
Dat is 't befte datmen heeft.
Waerom wenfchen , bopen , fchromen ?
Waerom altijt weder aen?
Schoon ghy mocht'et al bekomen,
't Kond' u dan oock flimmer gaen.

Quin et hoc modo applieari potent fimilitudo:
Pifeis cool modulo iagrediendi nasfam videat, egrediendi non videat, et nihilominus
ingrediatur, pifeatoribus fit prteda: non eft ergo fufeipiendum negotium, nifi puns
perfpeeta rations gull te posfis rode rurfus explicare: nee enim labyrinthi ingrediendi
font fine filo, quo fecurus posfis redire.
CICERO:

Nemo eft, quill ubivis quam; ibi obi eft, esfe malit; nam foam quifque

conditionem miferrimain putat, cum tamen cunt calm Nis rebus esfe, maximm funt
eertislimirgne di
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SOO HAEST GHETROUT ,
SOO HAEST BEROUT.
ANNA.

Ghy fpreeckt bier van 'k en weet niet hoe,
Het fchijnt, ghy zijt uw maeghdom moe;
Want, naer ick aen u mercken kan,
Soo wont ghy mee wel aen de man.
Wel! meynt ghy dan, dat heyl en ruft
Juyft in der mannen flippen ruft?
En dat geheel het echte bed
Met roofkens is beftroyt, befet?
Ghy dwaelt : ten gaet er niet foo befet
Maer hoort, dit is bet recht befcheet :
Al wat des menfchen hart verwacht
Is hoogh en groot by hem geacht,

moo.
Socrates juvenes ecelibes et nuptias ambientes, timilex esfe pifcibus dicebat , qui
ludunt circum nasfam et geftunt Mire, contra qui jam incluti Punt, exire.

Maer alfment heeft , dan ift als niet :
Men focht genucht, men vint verdriet;
Dit is van outs alfoo 't gebruyck.
Den echten ftaet gelijckt een fuyck,
Indien-men grijpt den rechten fin:
Al watter uyt is , wilder in ,
En watter in is, wilder uyt:
Het meyfken wenfcht to zijn de bruyt;
Een jubben , van fijn eerfte vlucht ,
Leyt , om een wijf, geftaegh en fucht:
En veei-tijts is men nau getrout,
Wanneer men 't hooft wel deerlijck Mout.

THEOD.

Similes Nut fenectus et nuptix,
Utramque enim confequi defideramus,
Poftquani vero nacti fumes triftaintir.
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QUALIS REX TAUS HEX.
(zoo voasT ;

Siet doch eens : in defen poet
Was te voren geen gewoel,
Geen geruchte , geen gefchil ;
Ale dingen waren ftil,
Al de vogels fonder nijt,
Al de vogels fonder ftrijt;
Maer een fchreeuwer, metier vlucht,
Hier gevallen uyte lucht,
Maeckte , door fijn hees gefchal,
Twift en oproer over al ;
Maeckte dat het ganfche rot

ZOO YOLK.)

Quam gefprongen uyt het kot ,
Quam foo fel hier in geftort
Dat het water troebel wort.
Het is nut te fijn gelooft
Dat een vies, een felfaem hooft,
Dat alleen een eenigh man
Ganfche Ryken ftooren kan.
Dan het is oock wel gefien
Heden en in ouden tycln,
Dat een eenigh hooft gevelt
't Ganfche lant in rufte ftelt.

Exempla vide in Abfolone, 2 Samuelis 13. 16.; in Seba, 2 Samuelis 20. 22.
ARISIOTEL. 5 Pout. rap. 4.
Nobilium factioncs trahunt ad fc et in partes rapiunt univerfurn etiam poimlum.
LUCANUS.

Procerum olus hoc cuucta fequuntur, humanism paucis vivit genus.

CLAUDIANUS : Scilicet

in vulgus manant exempla potentum ,
Utque due= lituos, tic mores eaftra fequnntur.

CICERO. Auferendi de medio autores non tam ulcifcendi caufa, quam ut in prmfens
documentum ftatuas, ne quis talem amentiam relit imitari. Ad Brutom Epift. 15.
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ONGELIJCKE AENGHESICHTEN MAKEN DE VREUGHT.
PHYLLIS.

Weyt niet foo breet, 't is al maer praet,
Te trouwen is den beften raet;
Wie trouter niet, wie blijfter maeght ,
Die haer ten leften niet beklaeght?
De maeghdom is een laftigh pack ,
Dat niet en baert als ongenmck.
Ick was laetft op een hoeff genoot,
Daer enden fwommen inde foot,
En , na de pachter deed verklaer,
Soo warent wijfkens alle gaer:
Men hoorder vreught "loch bly gefchal,
Men fagher geen genught met al ,

Elck dreefer ftil en treurigh been,
Maer, mits een wertel daer verfcheen,
Soo reefer ftracx, door heel den poel,
Een bees gequeeck en bly gewoel.
Ick fie, als vader reyft van huys,
Dat 't onfent niet en blijft, als kruys ;
Mijn moeder is niet wel gefint,
Ons keucken-meyfen nayt, off fpint;
Geen roock off reuck, komt vanden heert.
Geen huys is vrolijck fonder weert
Dus houd' ick vaft, dat aen den broeck
Ilangt al' de vreughde van den doeck.

rYPR.T. TRACT.

de Spodf. rap. 11.

Virginitatis jugurn nemini imponito , inquit Fgnatius antiquus Theologus; vere
jugum, quod ue virgines Valdes quidem, olim Roma!, ferre potuernnt, qnas tamen
folum quinquennium a nuptijs abftinere, et facrum ignem euftodire oportebat : cujus
rei Rhea Sylvia, Romuli et Rend mater, Tucia, Minutia, Oplia, Floronia, Opimia et
aline, iu hiftorijs notes, teftes esfe posfunt.
MONTACN. lib. (les EsAi8 rap.

le trouve plus wife de por er uric euirasfe torte
t

5.

fa vie,

qu'uu pucellage.
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AMOR IIUMAN}E VITA GLITTINUM.
(LIEFDE DE BAND VAN ' 3 MENSCDEN LEVEN.)

Siet, wat het vier vermagh : het doet de ftege duygen

Wat is'et of de jeught gaet trouwen in de kerck?

Sich voegen tegen een, en na de mate buygen;

't Is al maer water-verf, 't is al gebroken werck :

Hoe feer de kuyper klopt, het vier is meer als dat,

De liefde hint het volck, de liefde voeght de zielen,

Het vier verheelt bet werck, en maeckt een bondigh vat.

Die fonder dat verbant in duyfent ftucken vielen:

Wat is van echte trouw, en van de rechter-handen?

Erengt liefde, foete jeught, ontrent de weerde trouw,

Wat van het bruyts juweel en alle diere panden ?

Want fonder dat behulp en is'et maer berouw.

Amorms. de Oe. lib. 3.
Sulatium hujus vita eft, 'at habeas cui pectus tuum aperias, cui arcana communices , cui fecreta tui pectoris eommittas , ut colloces tibi fidelern amicum , qui in
profperis gratuletur tibi , in triftibus compatiatur,, in perfecutionibus adhortetur.

Philippus Beroaldus in orat. in principio enarrationis Propertii :
Quod in /la% igio gubernator,, quod in eivitate magiftrat us , quod in mundo hoc
inter mortales eft Amor. Navigium fine gubernatore labefcit , ciiitas fine magiftratu
perielitatur,, mund us fine folc tencbricofus etlicitur, , et mortalium vita tine amore
vitalis no.) eft.
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HOUT DEN BRANT ,
IN DEN BANT.
ANNA.

Nu fie ick klaerlijck, dat ghy haet
Ons foeten , vryen , reynen ftaet.
Wel aen dan, nu ghy immers wilt
Gaen treden in het groote gild' ,
Ten minften, eer dat ghy begint,
Met rijp gemoet u wel verfint,
En tracht met reen te binden in
Uw kalver-liefd' en dertel min:
Betoont uw jeught met goet beftier,,
Gelijck den kuyper doet fijn vier,
Die 't felve met een yfer dwinght,
Soo dattet niet ter aerd' en fincla ,

Maer doetet branden recht en hoogh ;
Ghy,, doet niet op uw eygen oogh,
Maer, voor het eerft , uw moeder feyt
Al wat u op het herte leyt,
Die fal u faeck , met beter gront,
Dan uwen vader maken kont;
En, ingeval ghy zijt bequaetn
Om van een vrouw te dragen naem,
Soo fal uws vaders wijfen raet
Wel forge dragen, t' uwer baet,
Om u te vinden uyt een man ,
Die 't huyfgefin beforgen kan.

cic. 1. Of e.
Homines tanquam in gyrum rationis, et doetrinae loci oportet.
CYPRX. TRACT. de Sponfal. cap. 3.
Tutores, id eft, flue Pater, flue Avus, flue Frater puellas antiquitus dcfpondere
folent, idque optimo jure et hodie receptum eft ; cum ob alia , turn ob fexus fragilitatem et verecundiam: unde apud Euripidem Flerniione rum earn uxorem peteret
Oreftes: Patris eft, inquit, !nea traetare fponfalia , non meurn.
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SEPES SAPIENTI1E, SILENTIUM.
(ZW LTGEN HET 1:01,WERK DER WIJSIIEID.)

Wanneer het uyrwerck niet en flaet,
Maer dat alleen de wijfer gaet,
Soo wort'et niet to licht ontftelt
Gelijck de daet en reden meldt :
Maer als het al den ganfchen dagh
Is befigh met een ftaegen flagh,
Soo feylfer fchier aen yder radt
Gedurigh ick en weet niet wat.
Wie doen, en efter fwijgen kan ,
Die hout ick voor een feker man.

Aen wie men vry een groot beflagh
Oock fonder fchroom betrouwen magh :
Maer die fchier niet ter werelt doet
Als dat een yder weten moet,
Die is (het fy men liefde pleeght
Of dat men groote dingen weeght)
Die is ondienftigh over al,
En baert alleen maer ongeval.
Wel , leert dan fwijgen, foete jeught,
Want fwijgen is een fchoone delight.

VAL. Afaximus

Taeiturnitas optimum ac tutisfimum adminiftrandarum rerum vinculum.
CATO:

OVIDIUS:

Kant nulli tacuisfe nocet, nocet esfe locutum.
Eximia eft virtus prieftare filentia rebus;
At contra gravis eft eulpa, taeenda loqui.

SEND' A Epi/Vol. 1 6,
Nihil ceque prudent, pain quicicere et minimum cum aliis loqui, plurimum fccum.
A311312uS. lib. 1. cle

Quamplures vidi loquendo in peceattun incidisfe, Nix quemquam taeendo : ideoque
tacere nosfe ditlicilius eft, quails loqui. Scio plerofque tacere nercire: fapiens eft,
qui novit tacere.
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MEN KAN 'T VERSTAEN,
DOCK SONDER SLAEN.
PHYLLIS.

Dees uwen raet vought noch betaemt
(Mijns oordeels) niet der maeghden fchaemt',
Als yemant maer van trouwen fpreeckt,
Een eerbaer root ons heel ontfteeckt:
Wie fal 't dan fijn , die feggen kan,
Knap Moer, fiet uyt, ick wil een man?
't Gebreck der maeghden is een faeck ,
Die wilt verftaen zijn fonder fpraeck.
Offchoon het uyr-werck Diet en flaet ,
Wanneer de wijfer maer en gaet ,
Men onderfcheyt , oock fonder flagh:
De uyren van den ganfchen dagh :

Wanneer een maeght foo hooge waft,
Dat haer des moeders heuycke paft ,
Off koomt tot jaren dry-mael fes,
Dit zy u, vader, voor een les,
Dat aen u dochter wat ontbreeckt,
Hoe-wel fy Diet een woort en fpreeckt.
Denckt vry , dat haren fieren tret ,
Denckt dat haer doucxken wel gefet ,
Zijn als de wijfers van de fmert,
Die haer van binnen fchuylt int hert;
Denckt vry , dat aen een rijpe maeght
Wat hapert, fchoon fy niet en klaeght.

Culpandus eft pater, qui filix , tumiciii jam virginitate , de marito non profpieit ,
node reete Ignatius antiquus Theologus: matura Virgo, inquit , rugas aniles ne
exfpeetet, qua patrem, ut vino locetur, tacite etiam rogat. — Hine bene CLAUD.:
Nilis intcrea matura virginis Ede&
urgebat patrias , fufpenfo principe, cures
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ALTERIIJS NON SIT, QUI SITS ESSE POTEST.
(WAT HANGT IIIJ AAN EEN ANDER MAN, DIE VAN ZISN EIGEN LEVEN KAN.)

Danck hebt 6 wijngaert, oude ftam,

Daer ick mijn eygen wefen fal.
De vryheyt is te grooten goet,

Dat ick een reys foo verre quam
Dat ick mijn eygen wortel had,

De vryheyt is te wonder foet:

En foogh voortaen mijn eygen nat.

Wat hanght by aen een ander man ,

Nu wil ick naer een ander dal ,

Die van fijn eygen leven kan?

SENECA: Omnium quidem occupationum eonditio mifera eft, eorum tamen iniferrima, qui ne fuis quidem occupationibus laborant, ad alienum dormiunt fommim , ad
alienurn ambulant gradum, ad alienum eomedunt appetitum.
SWEAT.

Quifuam igitur liber eft? fapiens, fibique imperiofus
Quern neque pauperis, neque rnors, neque vincula terrent,
Ilefponfare cupidinibus , contenmere lionores
Fortis et in feipfo totus teres atque rotundus.

PLAUTUS:

Omnes profecto liberi libentius fumus, quam fervimus,
Acerba eiiim eft omnis homini ingenuo fervitus.
SENECA:

Inteftintabile bunum eft fuum fieri.

C.ESAR. lib. 3. de Bello Gall.
Omnes hornines libertati ftudent et conditionem fervitutis oderunt.

1
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SY DIENT VERPLANT
IN ANDER LANT.
PHYLLIS.

Als ghy dees teeckens voor tiet gaen ,
't Is tijt u die te trecken aen,
Ghy Ouders ; let dan op uw Ruck,
Off u genaeckt groot ongeluck.
Wanneer des wijngaert jonge loot
Nu voeden kan haer eygen fchoot ,
Mits datfe wortels heeft foo goet
Schier als haer eygen moeder doet;
Den hovenier,, die dit vernam,
Snijt ftracx de plant van d' oude ftam
En geeft haer ruymt', en meerder lant.
Och! had mijn vader dit verftant,

En dat ick op een ander bed,
Van defe plaets, mocht zijn verfet!
Mijn jeught fond', als een veyligh kruyt,
Aen elcken kant fich breyden uyt.
Het dient verfet, herplant , gefeheen ,
Want binnen 's jaers maeckt twee van een.
Maer na-de-mael mijn vader niet
En tracht te heelen mijn verdriet,
Soo dunckt my heft, tot mijn gerief,
Dat ick my felfs verkies' een lief.
Een , die my dit laetft heeft geraen ,
Seyd' : 't mocht na rechten wel beftaen.

Iilia quidern qua: annum setatis 25. excesfit, ii fine Patris eonfenfu jungatur
matrimonio exheredari de jure non poteft, cum fibi Pater imputare debeat quad,
oportune tempore tilim de marito, fibi de genero non profpexerit: atqui corn Phyllis
noftra annum modo duo-devigefirnum mere fe profesfa fit, ridieula eft puellulse ad
nupt'as properantis legis detortio , rebufque fuis applicatio.
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KUNST VOOE, KRACHT.

Siet hier den grooten walle-vis ;
Siet wat een monfter dat het is!
Siet hier dat onbelompen vee,
Het fchijnt een eylant in de zee;
En efter wort het dier gewont
Alleen maer door een gauwen vont;
Het wort gevangen en gefchent
Oock in fijn eygen element,
En dat noch van een fchippers gaft ,
Die nau acht voeten hoogh en waft.
Vraeght iemant hier de reden van?

Wat is'et dat ick feggen kan ,
Als dat gewelt en groote kracht
Wort inder haeft tot niet gebracht,
't En fy dat wijfheyt voor en nae,
't En fy beleyt to roere ftae.
Want anders fiet men , dat gewelt
Door eygen krachten wort gevelt.
Ghy bout clan niet op groote macht,
En min noch op uw eygen kracht;
Maer doet uw faken met verftant,
Want dat is vry al vafter bant.

CICTRO : Non viribus, non veloeitate aut celeritate corporum, res magnet geruntur, fed eonfilio et fententia.
VALERIUS FLACel - .5: —

frepe arma aeri potior prudentia dextrA,

cicEno: Parson Cunt arson
MEM:

roYmdcum ADAGII'M
ITALICS:![ PROVERBII

lIORAT.

niti fit eonfilium

Cedant arma Toga,.
Micux vaut engin que force.

t: 13uona la forza , meglio l'ingegno.

Cis roufilii expers mole ruit
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RAET NA DAET
KOOMT TE LAET.
ANNA.

Het foot foo wat dat ghy eerft dreeft,
Maer dat ghy left feyt, hanght noch kleeft,
Dunckt u het feggen al te koen ,
En wiljet fonder feggen doen?
Ghy dwaelt : dit (tuck is ouders werck,
En ghy nochtans , na dat ick merck,
Wilt varen voort in minne-praet ,
Oock fonder eens te vragen raet.
Het gater beft, daer, int begin,
Der vrienden raet en rijpen fin
Al fulcken faeck wel over-weeght,
Al eer-men minne fet off pleeght;

CYPRE. de Sponf. cap. 6.
Si dignitatis, decori et honeftatis ratio habenda eft, in nuptijs contrahendis convenientius et decentius eft, fi parentes filias fuas viris defpondeant et fuis verbis
mancipent, quam fi ipfte fua oratione inverecunda fefe alterius poteftati fubijciant.

Want na-der-hant te vragen raet,
Dan ift gemeenlick al te laet.
Aen-merckt doch eens de walvifchvangh,
Ontrent de Groene-lantfche ftrangh,
Dat beeft fijn (tuck niet eer befeft
Voor 't fcherp herpoen hem heeft getreft,
Dan isfet eerft-mael dattet vliet;
Maer al fijn vluchten baet dan niet ,
Sijn quael is dan te vaft gefet,
Want waer het fwemt het voertfe met.
Siet ! dus vergaet dien grooten vis,
Om dat fy eerft niet fchou en is.

OA M.

Sed, quia deleciat Veneris decmpere flores,
Dicimus asfidua, eras quoque fiet idem :
Interea tacitm ferpunt in vifeera flammte,
Et mala radices altius arbor agit.
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DAT SIGH KIN DROOPEN, IS BEST TE KOOPEN.

Ick hebbe goet verftant van al de keucken-ftreken,
Dies kan ick van gebraet en van gefoden fpreken ;
Wel, hoort dan eens een vvoort, en neemt'et vlijtigh aen,
Al komt'et van een kock , het kan oock verder gaen:
Indien u vet ontbreeckt om uw gebraet te droopen,
Soo wacht u, watje doet, van mager vleys te koopen ;
Een blauwen fchapen-bout en wil Been fchralen heert,
Maer vleys dat mager is, dat eyft een vetten weert.
My dunckt, beminde vrient, ghy fijt niet wel te vreden,
En feght (nae dat het fchijnt): dit fijn maer keucken-reden;
Ick bidde, neemt gedult en fwijght een weynigh ftil,
Ghy fult'et haeft verftaen waer dat ick henen wil:

Al fpreeck ick, lieve maet, alleen maer van het koken,
0 vryer,, let'er op, het is tot u gefproken;
Het is een korte les, u dienftigh in de min,
U dienftigh boven al omtrent het huyfgefin:
Kont ghy een teere maeght niet bieden goede dagen,
Al wat ick bidden magh, foo waeheet haer to vragen ;
Want, fooje my gelooft, die vry dit ambacht kan,
Het vleys dient vet te fijn, of boter in de pan:
Soo ghy mijn raet veracht, en wilt noch efter trouwen,
Ick ftel het voor gewis, het fal u namaels rouwen;
Ey! wat een flecht beleyt, en wat een mal bedrijf;
Om een lid wel te doen, foo lijt het ganfche lijf!

Quam mifer i Ito Coquus , cui nil pi nguedinis olla
Servat et asfanda eft cui male pafta Caro!
Non illi grato redo] e t nidore culina ,
Splendida non liquido tingitur offa garo.
Quam mifer ifte Procus, cui nil habet area, cuique
Culta pnclla domum , fed line dote , venit !
Ille quidem betas numerat pro tempore noctcs ,
At mifcros potent quis numerare dies?
Ergo, puer,, totis hies dogmata condo medullis ,
Vivere ni dura conditione velis :
Macra foris ne fume, domi fi pinguia defint;
Si bonus cefe Coquus , ti Procus cafe velis,
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HAESTIGHE SPOET
IS SELDEN GOET.
ANNA.

De trou-fucht is een flim gebreck ,
't En lijt nosh uytftel, noels. vertreck ;
Het komt foo 't wil, het gaet foo 't mach ,
Van raet of reden geen gewacb ;
Want 't meyfken , met dees koorts bevaen,
Wil met den ruyter Bolen gaen.
Nochtans te lichflick jae gefeyt,
Wort al te fwaerlijck na befchreyt.
Ghy , weeft niet fchootich in de min ,
En fchoon ghy wilt, hout u wat in ;
Weet, dat een haeft-bereyde maeght
Selfs aen den minnaer niet behaeght

Want krijght by licht'lick dat by focht,
Hy vreeft terftont to zijn bekocht ;
Oock waer de vrijfter is te vlugh ,
Daer gaet den minnaer licht te rugh.
Een die bet fpit draeyt al te ras,
Went al veel eer de fpijf' in d' as,
Ms by 't gebraet maeckt gaer en goet.
Te veel gehaeft, en maeckt geen fpoet,
Dus al die Venus fpit om went ,
En wenfcht een goet en fpoecligh ent,
Verhaeft u niet, dat is u belt :
Die fieh verhaeft, koomt alderleft.

oviD.
l'afto)..
Nubere fl qua velis, quamvis properabitis audio,
Differ, habeut parvae eommoda magna mom.
SENECA. Mora omuis olio eft, fed facit fapit Miza.
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A.

LIBEAT, QUOD EST NECESSE.
(s(DINT

NAAR DE 61,JJ.GENIMD)

Ten proye van de vogelaer.
Indien dat Hoot of tegenfpoet
Komt iemant prangen aen den voet ,
Die maecke niet to grooten druck,
Maer buyge naer het ongeluck :
Want die het loot onwilligh draeght,
En wort maer des to meer geplaeght ;
Maer die hen voegen naer het pack ,
Gevoelen minder ongemack.

Wauneer de vogel is verftelt ,
En ftaet en huppelt op het velt,
Met ftricken om het been gevat,
Soo wort hy des to lichter mat,
Soo lijt hy des to meerder pijn ,
Vermits de banden enger lijn ;
Want, hoe hy meer en harder fpringht,
Hoe dat het garen harder dwinght :
Pus blijft by, nae een langh gebaer,

Vincla reluctantem to magis areta premunt.
Ditlicili fi forte loco to vita locavit,
Minus et hand Rquil conditionis obis,
Perfer, exit medieina this patientia damnis,
Perfer, erit levius (pod bene fertur onus.

Dum cadit in pedicas, quas eallidas abdidit auegs,
Claufaque captivo erure tenetur avis,
Saltat, et infanis elamoribus aera complet,
Nee minus alarum verbere pulfat Immum.
Quid facia, infelix P aut quid tua (Tura fatigas?

EGESIP. lib. 11. cap. 9.
, 11 re exciicut, imprimuntur; fi quiefeant ,
In ii iis agreftibus feris arctistima
relaxantur. Nihil enim tam exafperat fervurent vulheris, quam fererdi impatientia.
t-ENErA :

Necestitatis non alind etfugitun eft, quam cello quod ipfa petit.
10E51:
GFI.I.11;s:

in. FEROON. A
Ag

Gravia feite ferentes minus liedunt.
0011

tiuDd i

itari

pcteft.

cccslitati lumen; Temper fapientis eft habitnm.

T'SAMEN-SPRAECIC.

GHEBODEN DIENST IS ONWEERT.
ANNA.

Een vogh'laers (trick, en een die mint,
Zijn , na mijn oordeel, eens gefint;
Want foo een velt-hoen , of faifant ,
Koomt Weer-gevallen in den bant,
Als oftet woude zijn gevaen,
De ftricken blijven open ftaen :
Maer als het hoen her-treckt fijn klau ,
Soo wert het losfe garen Eau;
En fpringht den vogel op en neer ,
Dan nijpt den draet dies noch to weer;
Doch foo fy weder ftremt haer loop ,
Terftont foo loft haer oock de knoop.

PETIION.

Dit is der • minnaers rechten aert,
Wat ghy hun biet, 't is al onwaert;
Het vifken vliet 't geworpen aes ,
Noyt goeden wey-man grijpt den haes,
Daer by ftil in fijn Leger raft;
Den arbeyt wet des jagers luft;
Hy vanght geen wilt (het waer hem (chant),
Dat hem van felfs koomt in de hant:
Door moeyte fmaeckt het minnen-fpel,
En 't weygren vought de meyfkens wel ;
Doet van de minn' vier, pijl , en pijn ,
De minn' en fal geen minne zijn.

Nolo quod cupio ftatim tenere,
Nee victoria rni placet parata.
Facet hut illud SENECY :

Pudet congredi rum Iromine vinci parato, ignominiam judicat gladiator turn inferiore
emnponi, et fell earn fine Gloria vinei, qui fine periculo vincitur.
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PAUPER AGAT CAUTE.
(DIE ARM IS, ZIJ

Waerom koomje boven drij yen
Jonge bliecken , kleyne vis?
Ghy moght beter onder blijven ,
Daer uw eygen wooning is :
Boven vliegen groote meeuwen
Met een wonder fel geraes ,
Die gedurigh komen fchreeuwen
Om te grijpen eenigh aes.
Laet daer groote visfen komen ,
Laetfe ftijgen in de lucht ,
Die geen grage vogels fchromen ,
Noch voor grijpers fijn beducht.

00IIZICIITIG.)

Aiderhande kleyne dieren
Sijn beneden alderbeft ;
Daer is 't datfe mogen fwieren ,
Daer is doch haer eygen neft
Als een blieck hem meynt te dragen
Soo, gelijck een walle-vis ,
Dat fijn voor hem wisfe plagen ,
Mits by knap gevangen is.
Als een minder meynt te plegen ,
Dat een meerder heeft beftaen ;
Dat is hem ganfch ongelegen ,
Want het doet hem t' onder gaen.
ovintus:
Quid fuit ut tutas agitaret Drdalus alas,
Icarus immenfas cornice fignet aquas?
Netnpc, quod hie alto, detnisfius jibe volaret ,
Nam pennas ambo non habuere fuas.
bone qui latuit, bene vixit, et infra
Crede
Fortunam debet quifque manere fuam.

VENALIS :

Hand facile emergent quorum virtutibus obftat
Res angufta

()vim's: Pauper amet saute, limeat maledicere pauper,
Multaque divitibus non patienda ferat.
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GRIJPT ALS 'T TIJT IS.
PHYLLIS.

'k En hou doch niet van dit gefegh,
Gewis ghy wijft my van de wegh :
Hoe? wilt ghy dat ick fegge neen ,
Wanneer ick ja van harten meen?
Sal onfen mont (is dat geraen?)
Geduerigh naer het weygh'ren ftaen?
Of magh een . Jonck-vrou gapen niet
Wanneer-men haer de lepel biet?
Neen, dat en was my noyt geleert;
Verkeken kans niet weer en keert:
Een die in min wenfcht goeden fpoet,
Moet doen gelijck het meeutjen doet,

Die 't vifjen, als 't fich bloot begeeft,
En op het water leyt en fweeft,
Wel happigh vat, ter rechter tijt,
Al-eer het vifken haer ontglijt.
Met vlijt to pasfen op fijn ftuck ,
Dat is de moeder van 't gelnek.
Die aen-geboden dienft verfmaet,
Wilt clickwils wel alit is to laet.
En voor een maeghet dit geval
Is wel den meeften fpijt van al;
Dies als de vinck is in het net,
Soo dienter geenen tijt verlet.

t.tvi s. Si in ocea lion is momenta, (mins F ra• ter‘ olat oi.crt u t as , cuuctatuspauluw
fuel is, uequiequam mox °misfit m qucreris.
Pt: oco p irs. Rerun lminn narnm Mal nen to iu ocealioni g pereeptioue eumi ft nut, noin
fft per ignaviam quis fortan fun paratam n egl ex eri , eum fu culpA alt 61 defent ur,

nequaguam illam , fed feipf um , ac.euret.

E
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B 1, E NI A T

VITA ROSA EST.
(II El' 1,El'EN EEN BL)ENI.)

Het roofje kinders, datje fret,
En dat foo rooden knopjen biet ;
Dat is een fchoon, een bly gewas,
Maer al te vluchtigh, al te ras ;
Het is gelijck uw teere jeught,
Dat is te feggen korte vrelight:
Geen dagh hier opter aerden daelt,
Geen fon hier in de werelt ftraelt,
Of 't mitt gedurigh dit en gint
Daerom de plucker dat bemint ;
Het gaet te niet, terwijl het groeyt,
Het wort verlept , oock als het bloeyt,
En, fchoon het dunckt ons wonder eel,
Sijn trofje wort een dorre fteel.
Siet vrijfters , met den fnellen tijt,
Die ftaegh en ongevoelick glijt,

Soo worden blonde vlechten grijs,

Soo worden blyde fmnen vijs,
Soo worden roode lippen blaeu,
Soo worden fchoone wangen graeu ,
Soo worden rappe beenen ftram,
Soo worden vlugge voeten tarn,
Soo worden vette leden fchrael;
Daer ]eyt de fchoonheyt t' eenemael,
Daer komt de rimpel in het vel ;
Ach , wegh is dan het minne-fpel !
Ons leven neemt allencxen af,
Wy gaen gedurigh naer het graf,
En even met dit eygen woort
Soo gaen ons fnelle dagen voort.
Siet, maeght of vryer,, wieje fijt ,
Uw bloemken is van korten tijt.

Vita Rofa eft; dam furgit, abit: breve tempos utrique eft:
Hei mibi ! Lux partem quxque deeoris habet.
Viventes morimur,, morieutes v ivinms; Mgens
Portia mors vita' portio vita neeis
Laldtur orta dies, et, dam venit , Lora reeedit ;
Quid fugiam mortem? me mea vita fugit ;
Protinus ineipiam non mobilis esfe movendo ,
Et six dam coppi vivere, vita fugit :
Nos miferos vita' quid de brevitate queranmri
Pu l a quer,ir, bar ipfo ternime

fugit.
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QUAEM "r,
ICK NAEM 'T.
PHYLLIS.

Hoort doch, wat my koomt int ghedacht:
Ick hebb' onlanghs gehoort de klacht
Van een, ons wel bekende, maeght,
Niet leelijek, maer foo wat bedaeght,
Die by een Roof ken haer gheleeck ,
En fprack, ghelijck als ick nu fpreeck:
Als eerft dat jeughdigh purper-root
Quam puylen uyt mijn teeren fchoot,
Doen ftont ick vaft op mijnen fteel,
Wie my genaeckte was to veel;
Ick fchrabd', ick prickt', ick quetft', ick ftack
Een yders hant die aen my track :

Maer doen mijn jeught en glans verdween,
Viel ick, nau aen-geraeckt, daer heen:
Ach! die met een beleefde hant,
Tot een bemint en weerdigh pant,
Voor defen niet won zijn gepluckt,
Word' nu met voeten onder-druckt,
Ay my! die eerft-mael niet en wou,
Wat ift dat ick nu niet en fou?
Te wefen weyg'righ, prat, en fteegh,
En dee noyt jeughdigh meyfken deegh ;
Want, als den rimpel koomt int vel ,
Indien het quaem, fy naeme 't wel,

MONTAGN. lib. 3. eap. 5.
L'amour ne me femble proprement et naturellement en faifon, qu'en l'aage
a l'enfance, et la beaut6 non plus.

RONSARD.

L'aage non meur,, mais verdelet encore;
C'eft l'aage feul, qui me devore
Le recur d'impatience atteint.
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VOOR DE NACHT, DIENT GEWACHT.

Siet, wat een felfaem dingh! 'k en worde niet gedreven,
Maer kan, al naer ick wil, in elle boomen fweven;
Daer is geen wacker oogh, dat op de netten loert,
Daer is geen vogelaer, die aen het garen roert,
Daer is geen quackel-been, geen loofe vogel-pijpen,
Geen ander flim beleyt, om my te mogen grijpen;
In 't korte, niet een menfch die op het vangen paft,
En des al niet-te-min foo ben ick efter vaft ;
Ick ben, 'k en weet niet hoe, ick ben eylaes! gevangen,
Ick blijf, eer ick het weet, in defe ftricken hangen;
Vraeght iemant hoe het komt? wel hoort'er reden van,
Misfchien of mijn verdriet een ander dienen kan :

Schoon ick geen vleder-muys, geen uyl en was gefchapen,
Noch was ick in der nacht onwilligh om te flapen;
Noch focht ick over al in 't duyfter mijn bejagh,
Hoewel mijn grilligh oogh in 't duyfter niet en fagh:
Nu ben ick hier verftelt, onfeker wat te maken,
My dunckt 't is buyten hoop hier uyt te mogen raken;
Nu roep ick met verdriet , och waer ick in den neft!
Dat is een jonge wulp , en alle vogels, beft.
De nacht, de nare nacht, die heeft gewisfe lagen,
De nacht, de nare nacht, die brenght gewisfe plagen;
Gelooft'et, die het raeckt: al wie by nachte loopt,
Die pleeght fijn mallen luft tot by het eens bekoopt.

ALJO SENSU:

Lina vides, manibus gum non trabit improbus aueeps ,
Ipfa movet casfes, ut capiatur, avis.
Rete boni , Princeps, fit Principis iftud imago,
Quern feelus immitem, non levis ira , facit.
Non privata tibi gladium vindieta miniftret,

PLATT. BAcC11.

OVIDIPS:

Illecebrofius fieri nihil poteft, nox ;
IIomiai adolefeentulo.

Sed veld invito condidat enfe rens.
Fac toties aliis tractanda negotia mandes ,
Exercet quoties carnificina reos;
At quoties aliquis merito decorandus honore eft;
Tune ades , et large premia funde menu.
, vinitni

Nox et amor, vinumque nibil moderabile fuadent;
Ilia pudore vacat, Liber amorque metu.

3n

1 42

SAMENSPRAECK.

VANCK DOOR DWANCK.
ANNA.

Ghy geeft my oorfaeck , door uw reen ,
Om hier wat dieper in te treen
Nu , op dat ghy my recht verftaet ,
Soo ftell' ick u dit voor een maet :
Een jonck-vrou voeght , na mijn bevroen ,
Aileen het lijden , niet het doen.
Dus fet uw meeuken aen d' een zy ,
Het grijpen ftaet geen maghet vry,,
Sy moet verwachten (al ift pijn)
Tot datfe magh gegrepen zijn.
Gheen vincke-net en koomt ons toe,
Wy moeten wefen als een vloe ,

Die, fchoon fy is een warre-net ,
Staet echter vaft , en blijft ghefet ,
Tot dat den voghel daer in fpringht ,
En haer tot vanghen als bedwinght.
Al isfet fchoon ons fin en wil ,
Noch dientmen fich te houden ftil ,
Tot dat den ghenen , die ons mint,
Als met ghewelt ons over- wint ,
En dat der vrienden wijfen raet
Ons drijft als tot den echten ftaet.
Ons net moet vanghen fonder fchijn ,
Den voghel moet den vogh'laer zijn

GLOSS. ad 1. pen. C. de Spoil!

Multie , inquit , puellm propter verecundiam annuunt potius , quam loquuntur inter
defpondendum , maxim prafentibus parentibus , ne videantur ambire fponfum , quod
virginibus indecorum eft. Et Baldus notat natura infitum esfe mulieribus tacere ,
prsefertim cum de ipfarum nuptijs agitur. Et virginalis maxime vereeundire esfe
traditur ad rnentionem nuptiarum erubefcere , justa illud :
Quale coloratura Tithoni conjuge ccelum
Subrubet , aut fponfo vita podia novo.
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LUCEAT LUX YESTRA CORAM HOMINIBUS.
(LAM: 1:H'

mcfrf SCHIJNEN ONDER DE MENSCHEN.)

Vrienden , het fijn nutte faecken ,

Dit is recht het eygen wefen

Dat'er aen het dorre ftrant

Van een vroom en achtbaer man ,

Staet een hoogh, een vierigh baker,

Die ten Hemel-waerts gerefen

Dat geheele nachten brant;

Voor een baken ftrecken kan.

Want als iemant komt gevaren

Laet u licht , 8 Chriften , rijfen,

Midden uyt de woefte zee,

Laet het fchijnen over al,

Midden uyt de ftoute baren ,

Ghy moet aen de werelt wijfen,

't Wijft het fchip een goede ree.

Hoe en waer men varen fal.

IIIJGO tie elauftro Anima' lib. 3.
Sic luceat lux veftra coram hominibus; id vero ex hoc fit, cum apparet mifericordia
in affeetu, benignitas in vultu, humilitas in babitu, modeftia in cohabitatione, patientia in tribulatione.
GREG. piper Ezech. Ilomil. 5.
Qui in occulto bene vivit, fed alieno profectui minime proficit, earbo eft. Qui
vero in imitatione fanctitatis pofitus, lumen rectitudinis fete multis demonftrat, lampas eft: qua fibi ardet, et aliis lucet.

SENECA:

Numquam eft mutila opera civis 1)0111.

NAM: Itile

etiam exemlum quiefcentis.

Melius homines exempli docentur, gum in primis hoc in fe honi
habent, (plod approbant, qufe prfecipinnt, fieri posfe.
PLINIUS PANED.

agitur cenfura , et lie exempla parantur,
Cunt judex, alios quod monet, ipfe facit.

OVID: Sic
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SIET WAER ICK STAE,
EN ZEYLTER NAE.
ANNA.

Tot noch wat naerder onder-richt
Van jonge maeghden ampt en plicht,
Soo merckt het vier der Bakens aen,
Die 's nachts ontrent den oever ftaen;
De defe wijfen wel, in zee,
De fchippers aen een goede ree,
En doen als blijcken voor ghewis
Dat daer ontrent een haven is ;
Maer 't ftaet alleen de fchippers toe ,
't Zy dan van ebb' off wel van vloe ,
Te trachten na 't ghewenfte lant :
Het baken wijckt niet van de kant,

Maer geeft alleenlijck als de loos,
En laet het roeyen voor maetroos.
Ghy mooght wel thoonen, metten fchijn ,
Dat ghy zijt Clopje noch Bagijn,
Uw kleet en wefen , niet to ftraf,
Mach daer wel wat ghetuyghen af:
Stelt u dan wel beroup'lick voort,
Maer klampt den vryer niet aen boort;
En om geen minnen oyt en peyft,
Tot dat men u ter eeren eyft.
Hier hebdy 't hoogfte , na mijn leer,
Dat wy vermoghen metter eer.

CYPR. de eafib. matrimonial. Cap. 3.
Omnid, circumfpectam, in cafibus matrimonialibus, virginem esfe oportet, ne _aut
fefe obtulisfe aut pro fexus decore non fatis verecunde egisfe videatur, ut ne inconmodum, quod Icatire nobili et eruditie virgini olim contigisfe legimus , ipfi eveniat :
ea enim, cum Theophilo imperatori Conflantinopolitano ade6 placeret, ut jam jam
Malum aurem in fidei conjugijque pignus ei porrectus ideretur,, oh promptius refponfuns rejecta, prx animi tegritiilline, cuenobio fe mauripavit.
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Qui A UNE CHOUETTE PREND DES AUTRES OISEAUX.
(MET EEN 10K-A INK VANUF MEN ANUERE.)

Vraeglit'er iemant nae de reden ,
Waer aen dat het fchorten mocht ?
Geenfins aen mijn rappe leden,
En noch minder aen de locht.
Macker , hoort eens fonder jocken ,
Hoort den gront van mijn verdriet:
Vincken moeten vincken locker ,
Sonder vincken vanght men niet ;
Vincken heb ick nu gekregen,
Daer ick mede vincken magh,
Nu foo konafer vinck gefegen ,
Daer men eerft geen vinck en fagh.
Dit, o vrient, dit moetje dincken ,
Anders zijt ghy my te dwaes :
Niemant vinckt'er fonder vincken ,
Niemant vift'er fonder aes.

Ach! wat heb ick met verlangen
Menighmael hier op gelet,
Hoe ick vogels mochte vangen
Met dit eygen vincke-net;
Maer al wat ick heb begonnen ,
Wat ick immer heb beftaen ,
Noyt en heb ick iet gewonnen ,
Noyt en heeft'et wel gegacn ;
Dan had ick te bloot gefeten ,
Dan begon ick al te vroegh,
Dan had ick de flagh vergeten ,
Dan en trock ick niet genoegh ,
Dan was 't al te ftueren weder,
Dan te klaren Sonne-fchijn ,
Noyt en quam'er vogel neder,
't Scheen het wilde nimmer zijn.
(ALP. Re/Of. 7.

0 utinam nobis non ruftiea veftis in esfet !
Vitlisfem propins mea
, fed mihi forties
Nudagne panpertas , et amaro fibula mono
Obfuerant
31'VENAI rs fa/. 3.
Ifand facile emergunt , (worm virtntibus obftat
Res angafta domi.
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ALS 'T QUALIJCK WIL,
SOO SIT ICK STIL.
PHYLLIS.

Indien 't dan niet en magh beftaen,
Dat haer een maeght fou bieden aen ,
Soo laet doch immers wefen goet,
Dat fulex haer vader voor haer doet.
Waerom doch vrijtmen niet foo we]
Met ons , als met een jongh-ghefel?
Veel hebben dit wel eer betracbt ,
En daer is door to weegh ghebracht ,
Dat vrijfters , nu bedaeght en out,
Naer eygen wenfch zijn uyt-gehout.
Veel, tamme vryers gapen niet,
Voor datmen bun de fpijfe biet.

Dan dit al dient wel met verftant ,
Behendlick , door een derde hant ,
Befteken , en foo ftil beleyt,
Dat niemant merck' het recht befcheyt ;
Niet anders dan den vogh'laer doet,
Wanneer by fich tot vanghen fpoet:
Die fit met tacken dicht befet,
En ftelt een roer-vinck in het net,
En hout daer op fijn oogh-ghemerck,
Tot op het eynde van het werck ;
En foo den vangh niet wel en wil ,
Hy duyckt int loof, en fwijght al ftil.

Apud veteres, parentes filias funs viris non petentibus ultrb detulerunt, neque fe
proeter decorum facere exiftimarunt. Saul Davidi Minn obtulit, 1 Reg. cap. 18.
Alcinous URA, spud Hoinerum; Latinus }Enea, apud Yirgilium; Chrernes Pamphilo,
apud Herodoitun ; Darius Alcxandro apud Zonaram, et alij.
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WICKT EERJE WAEGIIT.

Wanneer de vos foeckt over al ,
Waer dat hy roof bekomen fal,
Soo hy dan komt ontrent het ijs,
Soo is het vofje wel foo wijs,
Al voren door een feel gehoor,
Al voren met een wacker oor,,
Te proeven uyt den water-flagh ,
Hoe dick de fchorfe wefen magh ;
En vint het dan het ijs te fwack ,
Soo hout ons Reyntje fijn gemack ,
Soo blijft het daer het eerftniael was ,
Om niet te vallen in de Alas.

COHN ELIVS ;ALM'S :

Ghy, die in nieuwen handel treet ,
I)aer ghy de gronden niet en weet,
Of onder vreemde lieden koonit,
Het is u nut te zijn befchroomt,
Het is u dienftigh traegh te zijn ,
En noit te bouwen op den fchijn.
Ghy, neemt dan noit ict by der pant,
Of fteeckt uw vinger in bet lant,
En let eerft hoe de bakens ftaen ,
Eer dat ghy verder pooght te gaen ;
Want Mew beflagh, en groote (poet,
En dede noit fijn meefter goet.

eiktus varios yes nova femper ha bet.
I utidiis n ov i

temper numica full.

tENECA

Oedir.

Cnosti um regent timers,
Alta damn denten s petit,
Arti bus tide us novis ,
Certas et veras ayes
ineere , se falfis »itnig
Imperat pen ais puer;
umen eripnit fret°.
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EER VOORTS TE GAEN
'EPROM' DE BAEN.
ANNA.

Te gaen uyt vryen met een maeght ,
Is (na mijn dunckt) te veel gliewaeght ;
Want dat ghy dit foo meynt to doer ,
Dat niemant fulcx en foit bevroem ,
Voorwaer , daer toe en is geen kans ,
De werelt is to flim al-thans
Tot kinders toe ift al door-trapt,
Hoe dat ghy 't maeckt, ghy wert beklapt ;
En foo den aenflagh koomt tot niet,
Dan ftaetmen daer wel Hecht en fiet,
En d' arme vrijfter wert hegeckt ,
Dat haer tot pijn en na-deel ftreckt.

Ghy, die yet fulcx wilt vanghen aen ,
Verneemt eerft hoe de faken ftaen
By hem, met wie ghy dit begirt,
Of by oock tot it is ghefint;
En vindy daer gheen groote luft,
Soo hout dan vry uw hooft gheruft.
De vos , hier in bedacht en wijs,
En neemt geen reyf' aen over 't ijs,
Of leyt voor eerft daer op fijn oor ;
En merckt by dan , door het ghehoor,
De fchors vant ijs te zijn te kranck,
Soo neemt by elders fijnen ganck.

Darius filiam Alexandro, Priamus Aehilli, Alcinous TJlisfi, dam non fatis eireumfpectê deferunt, fruftril fuerunt: nihil Mc, nil explorato, tentandmn prndentiores
ceufent.
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AL WIE BENIJT, IN DRUCK VERBLIJT.
Vrienden , die dit dier befiet,
Dat men falamander hiet,
Let eens, met een fnegen geeft,
Let eens naerder op het beeft,
Let eens wat'et hier beduyt,
En dan treckt'er voordeel nyt.
Als het dondert, als het raeft,
Als de wint geweldigh blaeft ,
Als het ftorremt uytte lucht ,
Soo dat al het wont verfucht ;
Dan fog is het rnonfter wel ,
Dan foo foeckt'et enckel fpel;
Maer als fich een hellen dagh
Schoonder opent alsfe plagh,
Als de Tonne luftigh fchijnt,
Dan is 't, dat het fit en quijnt,

Dan is 't, dat het fit en pruylt,
Dan is 't , dat het fit en fchuylt ,
In een diep , en duyfter gat ,
Daer noyt vrolick dier en fat.
Dit is recht een nijdigh menfch,
Want die krijght fijns herten wenfch
Als het elders qualick ftaet,

Als het iemant tegen gaet;
Hy is dan eerft recht verblijt,
Als de ganfche buerte krijt.
Maer indien het foet geluck
Komt verfachten haren druck ,
Soo dat yder vrolick wert ,
Siet, dan treurt fijn vinnigh heft,
Siet, dan ftaet by bangh, en fiet
Ganfch onluftigh , vol verdriet,
Vol gequel, en wrangh berou
Of by zielen pijnen fou.
't Is voorwaer een arrem man ,
Die noyt vrolick wefen kan,
Dan als iemant fit en klaeght ,
Of een diepe fmerte draeght;
Of die eenigh fit en treurt,
Als fijn orient iet goets gebeurt.
Vrienden , wat ick bidden magh,
Hout u vry van dit bejagh,
Gunt uw naeften al het goet ,
Dat hem Godes fegen doet,
Nfaeckt u van dit monfter vry
Droef met droef, en bly met bly!

Pot. ta quid= vet us in A nthologiii , feet. 1. tit. in Tnvidiant
Si it /6s odit ipfe quos amat Dens,
Se prod it ipftun quod fiet ftultisamus ,
A dverfns ipfum nantque fete amat Dun,
Ex in N. idia ha miens bilem aeerritnam.
A mare oport et hos , Deus quos late amat.
iAZ[ANZ.
Ihrid :
A lienant felleita tem rum interpretantur Morin/limn.
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TE VOLLEN LAMP,
VERKEERT IN DAMP.
ANNA.

Des Salamanders kracht verdwijnt,
Wanneer de fonn' te helder fchijnt ,
Het bruyne weder maeckt hem groot,
Veel oly's is der lampen doot.
Gelooft dat liefde van al-thans,
Vergaet door al te grooten glans,
Gelooft dat al te moyen maeght
De vryers dickwils van haer jaeght;
Ick ken'er, die door koft en pracht,
Zijn in haer maeghdom als verfmacht.
Dus, wie ghy zijt, stet Diet te fray,
De liefd' is kranck, den tijt is tay.

Nadien der maeghden dracht en kleet,
Int minnen med' heeft fijn befcheet,
Soo dunckt my goet, eer Ivy gaen voort,
Hier van te roeren med' een woort.
Ick hou dan veel van net en keys ;
Wegh met de geen , die achter hays
Gaen flonsfen vuyl en onghehult!
'k En geef nochtans geen minder fchult
Aen defe, die door rijck ghewaet,
Verwecken yders fchimp en haet.
Ghy doolt, foo ghy door koft'lick gaen,
De jongh-mans lucent te locken aen ;

CICERO. Adhibenda est autent munditia non odiofa , neque exquifita nimis , tan turnque fugiat agreftem et inhumanam negligentiam.
CA'rO CENS, aped

Cui

MINS

magna corn, virtutis ineuria eft.
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Want wie'er pleeght een nieuwen vont,
Die brant wel licht fijn hollen mont ,
En is'er dan een fneger gaft,
Die beter op de tijden paft ,
Die fiet men, dat de vruchten treckt
Van dat een ander heeft ontdeckt;
Dus ghy,, die dit en gilt beftaet ,
Siet datje niet te ras en gaet,
En weeft niet van te losfen aert,
Maer let , hoe dat een ander vaert.

De perfe-boom, het vroegh gewas,
Dat bloeyt gemeenlick al te ras ,
Soo dat het licht fijn bloem verlieft,
Wanneer het in de lente vrieft.
Een ander boom, na mijn verftant,
Is wijfer hout, als defe plant ,
Om dat het noit fijn loof en fchiet,
Voor dat het groene boomen fiet.
Het is befwaerlijck aen te gaen
Dat niemant oit en heeft beftaen ;

SENECA

21,91)u.

Proin qiiidquid eft, do tempus ae fpatinin
Quid ratio acquit tope failav it mora.
SENECA:
STATII;S:

Si quid beuc faction velis , tempori trade.

Da fpatium tcmiemyne moram, male euucta miniftrnt
Impetus.

ovin: Differ, halient parl;le connnoda magna morn'.
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EERST AL TE NET.
DAER NA EEN SLET.
ANNA.

't Is clan, gelijck ghy felfs wel fiet,
Voor ons het meefte voordeel niet,
Het zeyl te fetter in den top,
En ons te Peer te proncken op.
Het manne-volck, ghelooft'et vry,
Weet immers alfoo wel als wy,
Wat onder ons al omme gaet;
Dit hoord' ick onlanghs aen den praet
Van feker. out en eerlijck man,
Als by fijn reden dus began:
De perfe-boom, wanneer die bloeyt ,
Ift fchoonfte dat in hoven groeyt,

Soo langh haer bloem is nieu en very;
Maer gaet doch eens befien de pers,
Wanneer haer bloeyfel valt en fpeent,
Sy ftaet verlept, verflonft, verqueent,
En fieter uyt 'k en weet niet hoe.
Dien boom pafs' ick Bees meyfkens toe,
Die ftaegh, met een verweenden fchijn,
Soo aerdigh op-geftreken zijn :
Want vrijfters altijt even net,
Soo haeft ghetrout, foo haeft een flet;
En, foomen daeghlijcx fiet, en vint:
Die dickwils fpieghelt, felden fpint.

rives de CHRIS. Penile: lib. 1.
Non fplendebit veftis, at nec fordebit: non exit admiratioui, fed nec .faftidio.
Mundus muliebris, nominatur earum ornatus, quo mundieies lignificatur, non artificium
vel opulentim
IDEM cod. Loc.
In veftibus prxeipiendiun eft, Ile tint delieate ant preciofre nimiurn; fed line
fordibus, flue lobe. Nefeio queniadinodum mundicies animi eorporis gandeat mundicie.
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FOMES 'VIRTUES, CALAMITAS.
(Noon 1,Entrr nEv(in.)

Dan is 't datfe dieper hechten
Haere wortel in het velt.
Als de wijngaert wort gefneden ,
En fijn weeligh hout gefnoeyt,
Hy en heeft geen quaet geleden ,
Want by des te beter groeyt.
Vrienden , geeft'et niet verloren ,
Als ghy valt in tegenfpoet ;
Want daer is de tucht geboren ,
Daer is oyt de deught gevoet.

Als de kalleck wort begoten
Met een kouden waterftroom ,
Dan wort hare kracht ontfloten ,
Als ontfprongen nyt een droom ;
Dan wort eerft haer vier ontfteken ,
Dat in haer verholen lagh ,
Dan begint'et uyt te breken ,
Dat men noyt te voren fagh.
Als de boomen ftaen en vechten
Met den wint en fijn gewelt ,
Alio fen'''.
Viva fnperfuiis yak exardeleit ab uudis ,
Cycled ab injecti tla Irma fabrilis aquis :
Sxpe put at a graves dat iuea fcr l e racernos ,
A reta notho quereus le mage figit humo.
Exagit a ta feria Ecclefia dia I rann ,
Candidior feinper eandidiorque
:
Quo

is ha-, e /Alan' t ur , I ant o magis u fq ue refurgi I ,

l'ervet iu advertis rc ligionis amor.
H 1.11's rrAl.tus lib.

7. tali

Tanta ade6 , cum yes trepidre , reverentia Diann
.Na feitur.
CA 3!El Ainus

58. red!, 1.

Fortis ut adverlis animus pravlarior exl at ,
Pond ere fie presfus tUrgit acanthus Immo.
39
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MI WATER, BRANT.
ANNA.

Off al te quiftich van uw gunft;
Gelooft, dat heel der minnen ktinft
Beftaet, en, als verhorgen, leyt
In 't weygrich wefen met hefcheyt.
En weet ghy niet dat 't kalck ontfteeckt,
Wanneerder nattigheyt op leeckt?
Als wy zijn voor een tijt herooft
Van Phcebi ftrael en gulden hooft;
Soo hy clan weer verthoont fijn fchijn,
Sijn glans dunckt ons veel fchoonder zijn.
Bint in uw gunft, de minn' vermeert:
Een die wel weygert, evfchen leert.

Wanneer 't na mijnen fin fon gaen,
Woud' ick elck een fijn dochter raen
Soo op te trecken, dat een man
Noch veel daer aen verbetren Ian.
En fien wy niet , wanneer een maeglit
Al heeft gehadt dat haer hehaeght,
Dat dan haer man, wat hy oock geeft,
Van haer geen danck met al err- heeft?
Als 1111 ten leften koomt den tijt
Dat ghy ter eeren wert ghevrijt,
Dan moeter neerftich zijn ghewaclit,
Van n te thoonen al te facht,

MR. 21. Cratior eft apium magi', labor,
Si malus ora prius fapor edat ;
Gratius aftra nitent, ubi notus
Definit imbriferos dare folios;
Lucifer ut tenebras peptderit ,
Pulcbra dies rofeos agit epos.
SENECA. Alorbum esfc fcias, non hilaritatem, femper arridere arridentibus, et ad
oninium wilimationem ipfum os quoque diducere.
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CEDENDO VICTOR ABIBIS.
-

DOOR WM N , WINN EN.)

Als iemant fiet ecn wijde gracht,
En dat by met fijn ganfche macht
Daer geenfins over fpringen kan,
Hy wort'er noch wel meefter van,
Indien by flechts de greepe weet
Dat by maer wat te rugge treet;
Want dat verweckt hem meerder vlucht,
En draeght hem fnelder door de lack.
Is iemant, 't fy dan out of jongh,

Ardua res fi cmpta tibi, nee rota fecundet,
Nee firma timidas fauna Minerva manus;
Vota quidem paulum, fed mox repetenda, relinque;
Prima quod haud potuit, cura fceunda dabit.
Nonne retrocedens aliquis, rurfulque recurrens
Per foveam nifu dexteriore falit?
Tune metuenda phalanx anintis fi forte refumptis.
Vida lieet primo, rurfus ad arum rata.

Gefint te doen een meefter-fprongh,
En dat het eerft niet voort en wil,
Die houde fish een weynigh ftil,
En porre niet te veerdigh aen,
Maer leere rat te rugge gaen ;
Want die met reden wijeken kan,
Dat is voor al een handigh man,
Die veeltijts wel te wege bringht,
Daer haeft en kracht niet door en dringht.

Hiftrio dum numerat veftigia pauca retrorfum,
Mox redit; et docta fortius arte falit.
tibi emn vitiis fucrat, jam jamque rccedeus
Terga dedisfe tibi vita libido fait;
',mins es, at vigila; nam mox rediviva recurret:
pot rediens Otitis nstit amor!
Ilci
Hei milli! (plain nuatos febris recidiva permit!
Alt; quoties victor victus ab hofte redit!

IIERODOT.
virus ad neceslitatem redactos pro:11km inftaurasfe, et fuperioreni
( plan aceepi gent, cladem enterida,th.
C.ISAII Id). 3 (le bell()
Plevortiqur to fps \ icturth‘ redintegratis siribus aeries puguattkr.
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GHELIEFKENS KIJVEN
DOET LIEFDE BECLIJVEN.
ANNA.

Al rijfter nu en dan een woort ,
Dat onderlingh' uw' minn' verftoort,
't En is geen noot , weeft niet befwaert ;
't Is van de foete minn' den aert,
Dat , als geliefkens werden gram ,
Haer dan vermeerdert liefdes vlarn.
Siet, die een meefter-fpronck vanght aen,
Plagh eerft wat achter-waert to gaen ,
En ftracx daer na , met meerder kracht ,
Springbt over delven , over gracht ;
Slaet voorts u oogh op Venus kint,
Wanneer by fijnen boogh op-wint :

Hoe dat de pees meer koomt beneen ,
Hoe datfe fnelder fehiet daer hem.
Wat waters in de fmis ghedaen
Doet ftracx de vlam noch hooger gaen ;
En als den wijngaert wert gefnoeyt ,
Dan, meer als oyt, van vruchten vloeyt.
Door kij yen , pruylen , en gheklagh ,
Wert liefde ftercker alsfe plagh.
Wel aen dan, fonder fehroom of vrees ,
Set vry den minnaer op de pees ;
''n, om to proeven fijn gedult,
Beftraft hem fomtijts fonder fehul t.

a y in. Qum modo 1,ugnatiant , jungunt fun roftra colt( nibm ,
Quarom blanditias verbaque murmur baLent.
PLAIT. Ain/hitei.

Inn interveni ant rurfus redeunt in gratiam
cram irm ft forte eveniunt hnjufmodi
Inter eos , rurfum fi reverfum in gratiam eft,
Bis Onto amiri font inter fe quam pins.
st.Nren. Amans iratus multa mentitur fibi.
Concordia fit vitriol . direordiii.
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LICEAT SPERM TIMENTI.
(LA AT DL 1100P It EWA ACA Inca YEN.)

Wie kaerfen met den fnuyter nijpt ,

Verfchoon het vee, en oock de ftadt ,

Sie, dat hy niet to diep en grijpt;

En voor het befte maeck'et bier ,

Want die het Licht to vinnigh fnuyt,

Gelijck een fuynigh hovenier,,

Die bluft oock groote fackels uyt ,

Die, als hy groene kruyden fnijdt,

En heeft dan niet voor fljnen danck ,

Voor al haer teeren wortel mijdt ;

Als fwarten rood( en vuylen ftanck.

Want foo by 't anders meynt to doen ,

Wie fchapen fcheert of menfchen fchat,

Soo draeght'et noit fijn leven groen.

ALEXANDER ,r/).,(1 PLUTARCH.

()di liortalanurn , qui ii radice okra exfcindit.
C ICER at/ _416,.

Odi prineipem ,

ita ineidit , ut renafri nequeaat.
TIBER. apild Seelod.

Boni paftoris eft tondere pens, Ron deglabere.
SALOMON Prorerl. 30.

Qai nindb emumit , elicit lauguinem.
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DIE HART SNUYT, 13LUST UYT.
PHYLLIS.

Ghy gaet te hart in dit gheval ,
Uw voorftel fmaeckt my niet met al:
Want wilmen defen wegh in-gaen ,
Ons rijck en fal niet langhe ftaen.
Wie doch, die bloet in aders draeght,
En fou niet haeft ziju wegh-ghejaeght,
Soo ick my ftelde naer uw reen ?
Eylaes! de liefde viel daer heen.
Gheen menfch en fal my maken wijs,
Alsdat'er vier ontftaet uyt ijs,
Off datter minne rijft uyt twift;
Voorwaer ghy hebt u bier vergift.

Des liefdes rijck is facht en foet,
Het wert door vrientfchap aengevoet,
't Kleyn Venus kint is al te teer
Voor dees u al te harden leer;
't Is meeps en tangher,, naeckt en bloot,
't En kan niet dragen fulcken ftoot;
't Is opgekoeftert in een lint
Daer niet dan roofkens ftaen geplant ;
't Draeght wel een toortfe 't foete dier,
Maer niet van onuytblullijck vier.
Nijpt niet te Peer : de keers gaet uyt
Wanneer-men die te harde fnuyt.

PRO ERB. Sahmr0ii. eap.

nimis emungit, tEcit fanguinern
Set inifeenda tamen Venus eft fecura
Ne tanti dotes non putet esfe tuns.
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NEC SUMMA SATIS.
(A I.TIJD 1100GEH.)

De ftaet-fucht en de klimmer-boon
Die fingen veeltijts eenen toon;
Want eerft, wat dat de boon belanght ,
Soo heeft die maer een ftock omvanght ,
Stracx klimt het trots en moedigh kruyt
En boven op , en boven uyt ;
Soo dat het fich ten leften ftreckt
Oock daer het rijs Diet toe en reckt;
In voegen , dat de fchrale wint

Daer als een eygen fpeeltjen vint.
De ftaetfucht , door haer trots gemoet,
Die bout hier in gelijcken voet,
Sy kent noch pael noch middelmaet,
Vermits fy altijt verder gaet;
Soo datfe voor het lefte fweeft ,
Daer fy geen ftock of fteunfel heeft,
En wort dan eens ter neer geruckt,
En met den voet in 't flick gedruckt.

SENECA. (LC

Beneficiis.

Nut/plum improl= fpei g ood datur fatis cft; majora enim eupimus, quo majora
senerint, intentioque eoneitatior cft. A mbitio ft ■ e cnpiditas in magnarum °punt
congeftu vollocata , ut flammte infinita vis aerior eft, quo ex majors ineendio emicuit.
Jti VENAL'S

de Sejano:

nimios opta bat honores ,
Et nimias pofcebat opus, numerofa parabat
Excellm turns tabulata , uncle altior esfet
Cafus , et impulfte prweeps humane rnime.
SENECA Tray. 4.
Quifquis fecundis rebus exultat Minis
Fluitquc luxu , temper in folita appetens ,
Tune ilium unglue dira Fortnum comes
Sulfa libido.
Quod non imfe , nit este qui Minium poteft.
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'T IS NIET TE VREE
MET D'HOOGIISTE TREE.
ANNA.

Set vry den minnaer facht en foet,
Soo krijght hy wel van pas de voet
Om met verlof te wefen geck ,
En u te treden op den neck.
Een vryer flacht de klimme-boon ,
Want, off om dit gewas al fchoon
Lanek rijs en hooghe ftaken ftaen,
Indien't er maer kan raken aen ,
't Is al ghenoegh, het veyle kruyt
Klimt langhs de ftock tot boven uyt,
En dan, noch, op fijn eyghen plucht ,
Maeckt nieuwe krullen in de lucht.

Indien-men liet een minnaer treen ,
Waer klom den ftouten gaft niet heen?
Schoon hy verkreegh fijn voile wil,
Noch fal fijn gheeft niet wefen ftil,
Hy gaet dan melden door het lant
Sijn liefkens gunft , fijn eyghen fchant.
Ghelooft dat hedenf-daeghs de jeught
Wel feggen derft : 't En is gheen vreught
Dat yemant koomt tot fijn bejagh,
Indien men 't, niet vertellen magh.
Dies wacht u, eerbaer maget, wacht
Van u te draghen al te facht.

vivts. lib. 1. de Miff. Teem.
Illud ne admonenda quidem Virgo ne ridenti arrideat, quod plane non fit nifi vel
ab impudicd vel ab amenti. Ne finat fe vellicari, rel lafcivius tangi ; mutet locum
et abeat, li aliter vitare non posfit.
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CEDENDO VICTOR ABIBIS.
(\1 AT BUIGT, BREEKT NWT.)

Ghy, die hier het tanger riet
Van den wint gedreven Piet,
Zijt verbaeft, en vraegt het my,
Wat hier van de reden zy,
Dat het riet niet metter daet
In het water nederflaet,
Dat bet niet in ftucken fpringht ,
Als de wint foo vinnigh dringht?
Daer nochtans een eycke-ftam,
Die fchier aen den hemel quam,
Licht ter aerden wert geruckt ,
Licht ter neder wert gedruckt,
Licht daer henen wort gedrayt,
Als'er maer een ftoker wayt. —

Hoort de reden, lieve orient,
Die door u geweten dient:
Dat niet in der hoogte waft
Dat en lijt als geenen laft,
Dat en wort niet Licht gequelt,
Dat en wort niet haeft gevelt,
Door de krachten van de lucht ,
Daer van menigh rotfe fucht:
Soo het dan noch, op de maet,
Met de winden overgaet,
Soo en heeft'et geenen noot
Van to vallen in de foot,
Want (gelijck de daet betuyght)
Selden breeckt het clafer buyght.

IIORAT. lib. 2. or/. 10.

SENECA ilyaate,b.i.

Auream quifquis mediocritatem
Diligit, tutus caret obfoleti
Sordibus tecti, caret invidenda
Sobrius

Felix, mediae quifquis turbie
Parte quietus, aura ftriligit
Littora tuta , timidufque mart
C'redere evmbam , remo terms
Propiore legit.
beim qiLi Intuit, bone
, et Mira
Porfunaut (tact quilque mancre foam,

OVID. ( ' rode
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EEDT VAN DIE MINT,
LICHT ALS DE WI-NT.
PHYLLIS.

feggen magh misfchien wel eer
Gebeurt zijn, maer denckt nimmermeer
Dat feker jongh-heer, die my vrijt,
&ilex doen fou willen my te fpijt;
Ick waer fijn ziel, fijn hart, fijn fin,
Soo ick hem dede gunft van min;
Hy my verlaten? wat een ftruyf!
ANNA.

Maer zydy noch foo flechten duyf?
Hoe, lieve kint, en merckje niet,
Wanneer de wint ruyft door het Het,
Hoe dat'et buyght, en ftuypt, en nijght,

Ja als tot aen der aerden fijght?
Nochtans en hout den wint nau op,
Of 't fteeckt weer inde lucht fijn kop.
Die vrijt is dwee, gelijck een kint ,
Maer na-der-hant ift al maer wint.
Soo langh de bye haer ftrael behout,
Soo vlieghtfe vrolijck door het wont;
Maer als fy yemant fteeckt of ftraelt,
Haer eerfte luft en kracht die faelt.
Soo haeft de bruydt is in de fchuyt,
Zijn al de fchoon beloften uyt;
En als het wil'ken is ghefchiet,
Dan gaet de vrientfchap haeft te niet.

PIERRE MATTHIE17. Henry truiiieme , Roy de France, fut efperduement amoureux
de ma Dame de Chafteau-neuf; i1 y avoit quelque promcsfe par efrrit, mais les
fermens qui fe font fur des autels de plume, len vont au vent. —
0:

Igne furens juvenis tenerie quod jurat
In vento et raputa feribere oportet aqua.
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SAL SISTIT
(zorr

Als de flecke komt gekropen,
Hier en ginder , door het huys ,
't Is al met haer flijm bedropen,
Niet een kamer blijft'er kuys ;
Maer de middel is te vinden
Om het vuyl , het leelick dingh,
Op te fchorfen, in te binden,
Dat het niet to very' en gingh':
Men behoeft maer zout te krijgen ,
Dat men op fijn leden ftrooit,

1101:DT.)

Stracx foo fal het neder fljgen ,
Als het ijs , wanneer het dooit.
Als de luft u komt bekoren
En u kruipt ontrent het breyn ,
Geeft den moet doch niet verloren ,
Maer bewaert uw leden reyn ;
ITyt haer vuyl is wel te komen,
Laet maer 't quaet niet verder gaen
Zout , uyt Godes woort genomen ,
Kan de Conde tegenftaen.

0121'TER. Jamb.
Nee detrahas , n e detrabentes attains.
'DEM , Troch.
lEcpto animo ferre obtrectantes , nun vacat culpa Ina.
CIIRYSOST. Si (l ois , te prmterenute , ft crcus cominoveat , hoe facientem nonne con tiauo eonvitio et contumelia afficiat ? hoe fay et circa detractores ; non maim fie cornmotum fterrus illam f‘rtorem fufci 'denten' curtilaginem percellit , tient aliena peccata
excusfa et vita im purl pixidita and ien bun animas coat are et exturbare foleu
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STROYT ZOUT
HET FLOUT.
ANNA.

Doch om dit onghemack t' ontgaen ,
Dient ghy u dus te ftellen aen :
Soo haeft daer yemant met fijn kout
Gaet buyten fchreef, of wert te ftout ,
Bewijft terftont , met ftuer ghelaet,
Dat u zijn doen niet aen en ftaet.
Dien fnooden hoop en laet niet of
Dan alfmen vinnich is en ftraf.
De fleck, dat walghelick ghefpuys,
Soo ghy 't laet cruypen door het buys,
Befwaddert beyde fteen en hout ,
Maer ftroyt 'et vuyle dier met zout,
Het krimpt in een, en het vergaet ,

En al fijn flijm , ais ijs, ontlaet.
Ghezoute reden , met verftant,
Betoomen dertel tough' en hant.
PHYLLIS.

Ick weet noch al veel beter raet ,
Om vry te wefen van dit quaet ,
Daer van ghy vooren ded' vermaen ,
Dat is : den koop haeft toe te flaen.
Hoort maeghden : foo ghy zijt beducht
Voor oneer of voor quaet gherucht,
Voor haet en nijt, of klappery,
Neemt haeft een man, foo zijdy vry

PLUTARCH. in lib. 9uomodo ex inimie. &e.
Poftbumia, quod folutior in rifu esfet, et liberius corn viris confabularetur, in
crimen inceftus vocata eft, quam eo crimine innoxiam Spurius Miuntius Pontifex
maximus admonuit ne fermonibus telioribus, quam viveret, uteretur.
SALOM. Proverb. cap. 25. r. 23.
Ventus Aquilo distipat pluvias, et triftis facies Evian" detrabentem.

1) Apuleius: Lusatia puerilis pedicis nuptialibus alliganda eft.. Matrimontium enim tutisfimus eft juventutis portus, ut ait Plutarelms.
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SIS IDEAL

AVAIWM FACILE CAPIES,
(IIEBZITIIT DOOR MILDITEID GEVANGRN.)

Sooje kranen wilt betrappen ,
Hoort, hoe ghy het moet beftaen :
Maeckt een deel papiere kappen,
En dan lijm daer in gedaen ;
Maer noch moetje niet vergeten
Aes te leggen in den gront ,
Aes , dat defe vogels eten
Met een onverfaden mont;
Komt'er dan een kraen geloopen
Om te vullen Karen krop,

Siet, die moet'et haeft bekoopen;
Want het kleeft haer om den kop.
Wilje giere menfchen vangen ,
Hoort Bens hoe 't gebeuren kan :
Hebben is haer gants verlangen;
Geeft , foo wertj'er meefter van.
Daer is dan een gauwe jongen
Die op defen handel paft,
Thyrfis komt oock uyt gefprongen ,
En by eet fijn eigen gaft.

7QADTIAJ, 4.

Tt1 potest ildidias dona vocare teas;

Sir avidis fallax indulget pi fur bus humus,
Callida fic fultas deeipit efea feras.
IfORAT. lib. 3. oil. 10.
inelufarn Danaen turris an)ea
Bobuftieque fors, et y igilnin canton
Triftes eccubia munierant fatis ,
Noel urn is ab ndulteris ;
Si nun Arrifium , virginis abditre
Cuftodem pa y idtun , Juppiter et Venus
Rifisfent fore enirn tutunt iter,, et patens
Con\ erfo in prelim Deo.

I
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D'ONBESOCHTE
D'ONBEDOCIITE.
ANNA.

Wilt ghy u dan tot huw'lijck fpoen
Ghelijck met koufen en met fchoen?
Neen, niet alfoo; maer zijdy wijs:
Eer dat ghy fwellicht, proeft de fpijs,
Off anders 't mocht u qualijck gaen.
Merckt hoe men vanght de domme kraen:
Veel huyfkens van belijmt papier
Bereyt den vogh'laer voor dit dier,
En deckt den gront met lieflick aes;
Dan koomt den voghel, ermen dwaes!
En valt'er in, met heel de kop,
Dies wert de fpijs' haer tot een ftrop ;

Want, mits 't papier haer kleeft om 't hooft,
Soo wortfe van 't geficht berooft,
En van het leven korts daer naer.
Aldus, feet, koomt hy int ghevaer,,
Die metter haeft fijn dinghen doet.
Ghy dan u faken wel bevroet,
En gaet met fchoenen als van loot;
De huyden-daeghfe jeught is fnoot,
Door-trocken, ilim, gheflepen, vals;
Dus, eer ghy mint, let wel op als,
Want een die fnypt, al-eer hy proeft,
Verbrant fijn tough, en ftaet bedroeft.

PAIL. CYPLEUS. Anceps in connubio via eft, quarum altera ad miferiam ducit,
altera ad fcelicitatem; itaque priurquam to in viam des, non minus follicit6 deliberandum eft quam Herculem in bivio conftitutum fecisfe legimus. Si enim femcl in
counubio male ceciderit aka, non eft quod ante corrigas, eft enim ex its in quibus
(quod din fo]et) non eft bis peccare.
SENECA,

lloneftias eft, cum judicaveris, =are; quam cum amaveris, judicare.
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INSIDIATUR QUI AD1VIODUM BLANDITUR.

Dan is terftont het fpeeltjen uyt.

Ey, let hoe foot de lincker fpeelt,

Het is van outs niet vreemt gefeyt :

Hoe foot fijn liftigh pijpje queelt,
Ey, let eens hoe fijn fluitje gact

Let op een menfch, wanneer hy vleyt;

En hoe fijn quackel-beentje flaet,

Let op een moat die foetjens lacht

Al tot de vogel is in 't net,

Meer, als hy van to voren placht ;

En dat hem 't vliegen is belet ;

En daerom fegh ick heden noch :

Maer dan foo is het foot geluyt,

In fchoone woorden leyt bedrogh.

MATER:

L'oifelenr cant fc fort (ht dottx ramage
Des Millions, et contrefitict leur chant;
Ainsfi pour mieux decevoir, le merchant
Des pens de bicn finite lc langage.

Italicunt dictum: Chi ti fit pih carezze cite non rook,

0 t' ha tradito, 6 per tradir ti vuole.
SENECA :

Mains ubi fe bonum fimulat , tune eft pesfunus.

Fiftula duke canit, volucrem dam decipit auccps.
Sic habemlum: nullam in amicitiis peftem esfc majorcm quam adulationem,
blanditias, asfentationcm.
CATO:

CICERO:
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BEGONNEN, IS HALF GHEWONNEN:
TE SPRAECK STAEN, IS HALF GHEDAEN.
ANNA.

Soo ghy dan t' een'gher tijt bevint ,
Dat dees of gene, die u mint,
Onweerdich is te zijn uw deel,
Soo fcheyter of gants en gheheel;
En denckt niet, in uw dom ghemoet,
Ick mach wat hooren defen bloet,
Het fal doch gaen , hoe fchoon hy fluyt,
Het een oor in, het ander uyt :
Want denckje dit, foo lijdy laft;
Het oor te leenen , bout dit vaft,
Dat brenghter menich aen den bry
Die al wat fnegher zijn als ghy.

Wanneer een minnaer t' onfwaert keert
Al wat hy aerdichs heeft gheleert ,
En paert een lieffelick ghelaet
Met kufkens , jock, en foeten praet,
Voorwaer de ratte raeckt aen 't fpeck ;
Terwijl de quackel roert fijn beck,
Den quackelaer fijn quackel-been,
Soo raeckter eynt'lick twee by een.
Wanneer, door eenigh oorlochf-treck,
Een flot of fchans koomt in gefpreck,
Of dat een maeght aen 't hooren raeckt,
Ghewis de pays is haeft gliemaeckt.

VMS, litre 1 de la femme Chreft.
Tu ne dois non plus donner d' audience aux attrayantes et douces paroles des
amoureux , qua renchanteur; it te dira que to es belle, gracieufe, ingenieufe, etc.
et, pent eftre, n'es to lien de tout cela. Quay plus? qu'il mourra n'en a la
jouisfance; c'eft la que le mal le tient. Advife bien, que to ne fogs prife par fes
paroles.
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DANTI NON DECENT.
(GEVEN VERAAMT MET.)

Wie den vromen plagh te geven

Schoon het bietje komt gevlogen

Of een fchamel menfche voet ,

Over al het riekend' kruyt,

Schoon de lieden daer of leven,

En, na dat'et heeft gefogen,

Hy en mindert noyt fijn goet.

Treckt er was en honigh uyt ;

Siet, de faeck is foo gelegen:

Des noch efter onverhindert,

Waer men iemant gunfte biet ,

Blijft de fchoonheyt van de roos

Daer is ftracx des Heeren fegen ;

In haer wefen onvermindert,
Mits fy noyt haer glans verloos.

MARTIALIS :

Milde deylen arremt niet.

Callidus effracta nummos fur auferet area,
Profternet patrios impia flamma fares ;
Debitor ufuram punter fortemque negabit,
Non reddet fterilis fentina jacta feges;
Difpenfatorem fallax fpoliabit arnica ;
Mercibus extractis obruet unda rates;
Extra fortunam oft quicquid donator amieis,
guns dedcris , folas femper habebis opes.

S. SALVIANI I S: Si vis tibi confulturn, fi vis mtermmm habere vitam, fi cupis videre
dies bonos, relinquc fubftantiam tuam indigentibus; fint facultates tune alimenta
miferorum, fit opulentia tua pauperum vita, ut illorum refrigeria prmmia tua tint,
ut illorum refectio te reficiat: fi enim illi de too edent, to faturaberis; fi de tuo
bibent, fitis turn reftum ardoremque reftingues; te illorum veftitus veftiet; to illorum
apricitas delectabit: qui Chriftum facit leredem, in Chrifto omnia posfidet.
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EEN KUSJEN IS MAER EEN AF-VEEGHEN.
PHYLLIS.

Bey, fachtjens wat! dit luyt to ftraf:
Men feyt geen oude vryers af,
Voor datmen weet een nieuwe kans;
Dat zijn de ftreken van al-thans.
Oock heeft uw deunheyt niet om 't lijf:
Hoe, machmen niet voor tijt-verdrijf,
Een foete kouter drie of vier
Aenhouden, naer des Hofs manier?
En ofmen al wat fcherft en geckt,
Ons eer wert daer niet med' bevleckt :
En ofmen kuft, wat islet dan?
Wat na-deel heeft een maeght daer van?

't Is enckel heufheyt, geen bedroch;
Al watmen geeft, dat houtmen noch.
Als 't bieken op de bloemkens gaet
Verfamelen fijn honigh-raet,
Het lieve-kooft en kuft het kruyt,
En treekt er was en honigh uyt,
En even-wel, gelijck men fiet,
't En fchaet de teere bloemkens niet.
Als eenigh dinck ons niet en fchaet,
En middler tijt een ander baet,
Magh dat by yemant van befcheyt,
Met goede reden zijn ontfeyt?

Ex Oreeis Epiy.

Quid Satyrice tumes? res ainnt ofcula inanes,
Et facie ablutd tolluntur et ofcula fputo.
VINES, Tier. 1 de la Fem. Clereft.

Il y a des filles qui font gloire d' avoir des amoureux, defquels elks prenent
leur pasfetemps, en les vexant et mart) rant mais les nets qu'elles tendent , ne font
moins pour prendre elles mefines que les hommes , ansquels elles en i eitlent.
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OMNIBUS ANSA REBUS INEST.
(ALIES NAAR ZIJN EWEN AARD.)

Ghy, die teere boom-gewasfen
Debt te raken metter hant,
Doet bet niet als met verftant;
Leert, hoe datje dient te pasfen ,
Datje niet te ftijf en grijpt,
Datje niet te vinnigh nijpt.
Vrient, daer is in alle faken
Seker regel, feker wet ,
Daer op dient te zijn gelet;
leder heeft fijn eigen raecken:
Wie van pasfe grijpen kan
Dat is vry een handigh man.

Jonge maeghden, fwacke dieren ,
Vrouwen van gedwegen aert,
Dienen wel te zijn bewaert,
leder heeftfe nau te vieren ;
Grijpt hier niet als nae de kunft,
Biet hier niet als echte gunft.
Met de oiren grijpt men potten,
Schoone fruyten met de fteel,
Vuyle boeven met de keel,
By de woorden vanght men Totten,
Stoute gaften by de mouw,,
Bloode maeghden door de trouw.

PROCULI'S
Singulis actionibus aliud committont , aliudque tempos ad hoc vel
illud perficiendum itaque cum Plauto commoditatis omnes articulos oportet fcire,
— niti dextro tempore Flacci
Ire,rba per attentam non ibunt Cmfaris aurem.
EPICTETI'S : Habet res unaquceque anfam foam, dope apprehendenda ei, qui feliciter ea uti wilt; fcire enim goortuni qucque res fpeetet , et quis ejufdem genuinus
fit ufus, non minima pars prodentim eft.
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EER
IS TEER.
ANNA.

Eylaes! wy fijn foo meeps en wack ,
Ghelijck een verfchen druyven-tack:
Gaet, handelt eens den fchoonften tros,
Terftont fal heel dien foeten blos,
Dat aengenaem, dat aerdich blau ,
Verandert zijn in duyfter-grau.
Want waer-men maer een vingher fet,
Daer is van ftonden aen een fmet.
Ons eer is teer, ons verve' is fijn,
S' en mach niet veel gehandelt zijn.
Al, die ons anders maken wijs,
Zijn loos en boos, wy broos als ijs.

Om dat het hof yet laet of doet ,
En achtet daerom quaet, noch goet.
Voor tijtverdrijf hout niemant aen,
Want minn' en wil geen geck verftaen.
Wat aengaet dat ghy voorder feght,
Dat luyt (mijns oordeels) al to fleeht;
Hoe, meyndy dat het mal gheraes
Van dees of geen, van Pier of Klaes,
Een eerbaer magnet niet en fchaet?
Ghelooftet niet, ick fegg' u jae't.
Is ergens yet, of broos of teer,
Ghewis het is der maeghden eer.

TIVES. Nihil eft farnA et exiftimatione fceminarum tenerius, aut magis injurice
obnoxium; ut non immerito videri posfit de aranece tenui filo pendere.
PLAnT. in Epi.

Non Minis poteft
Pudieitiam fuo guts fervare 'Use.
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MET EN KANDER BETH PASSED,
ALS DAT T'SAMEN IS GEWASSEN.

Als van twee gepaerde fchelpen
D'eene breeckt , of wel verlieft,
Niemant fal u konnen helpen —
Hoe men foeckt , hoe nau men kieft -Aen een , die met effen randen
Juift op d'ander pasfen fou.
D'outfte zijn de befte panden ,
Niet en gaet voor d'eerfte trou ;
D'eerfte trou , die leert het minnen ,
D'eerfte trou is enckel vreught ,

numus

D'eerfte trou , die hint de finnen ,
Sy is 't bloemtje van de jeught.
Nae mijn oordeel: twee-mael trouwen
Dat is veel niet fonder pijn;
Drie-mael, kan niet als berouwen ,
Want hoe kander liefde zijn
Hout uw eerfte lief in waerden ,
Eertfe met een vollen fin ;
't Is een Hemel opter aerden ,
Sooje paert uyt rechte min.

Habent locum maledieti crebrx nuptite.

NADI:

id ua et fua et aliclut vitia novit.

vinciL. 4. ,Eneid.
Sed mild vel tellus optem Arius iina debifeat ,
A. el Pater onmipotens adigat me fulmine ad umbras,
Pallentes umbras Erebi, noctemque profundam ,
Ante, pudor,, quam to violem , ant tua jura refolvam.
Ille moos, primus qui me tibi junxit , anions
Abftulit; ills habeat feculn , fen etque fepulehro.

I
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FENS ONTSET ,
NOYT WEDER NET.
ANNA.

Ghy dan, weeft niet alleen befchaemt,
Yetwes te doen dat niet betaemt,
Maer fchaft oock af, en achter-laet
Al wat maer fchijn en heeft van quaet:
Want, in-gevall' eens onfen naem
Een quade klap-mart overquaem ,
Schoon die oock wiert bevonden vals,
Eylaes! het kleeft ons aen den hals.
Wanneer de noot een fchelp verlieft,
Hoe datmen fouckt, hoe nau men kieft,
Hoe datme 't inaeckt , daer hapert wat ,
Hoe datme 't ftopt , daer blijft een gat.

OVIDIVS.

Een yder magh wel zijn beducht
Te komen in een quaet gherucht,
Want treft ons eens de fchamper nijt ,
Hoe datmen fich dan wacht of mijt ,
't Is al om niet : men is ghewont
Daer van men noyt en wert ghefont.
Nu, om hier van te zijn behoet,
Soo waer het, mijns bedunckens, goet,
De feylen hier te wijfen aen ,
Waer door veel maeghden haer ontgaen ,
Wel, Phylli , feet ick gae u voor ,
Ghy, zijdy wijs, let op het (poor:

Le fa pudicitia eft , deperit illa femel.
. . . . Famam fervare memento,
Qua femel amisfa, poftea nullus eris.

DION. Pudicse eft non modo ut ne quid peccet, fed ne fufpicionem quidem ullam
turpem de fe prxbeat.
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NO1\ TE QUASIVERIS EXTRA.
(GA 1.:W PALF.N /NM 'FE IIVITEN.)

Of als by te voren plagh,
Die blijft meefter van bet ftuck,
En ontgaet het ongeluck ,
Dat een ander licht beklemt,
Die op dieper waters fwemt.
Vrienden , blijft in uw geweft ,
Dat is alle menfchen beft;
Selden is'et dat men klaeght,
Daer men niet te veel en waeght.

Als het fmout niet uyt en walt,
En niet in het vier en valt,
Soo en rijft'er nimmer vlam
Die den kock fijn boter nam ;
Maer de meyt blijft onverlet
In het fmelten van haer vet.
Een die in fijn palen blijft ,
En geen ftouter handel drijft,
Ms by by fijn ouders fagh

OVID. _Vet.

— Aucao nocuit temeraria virtus.
SENECA. Hercule Parente.

— Nomo re tute din

Periculis ofrerre tam crebris poteft.
Quern rape tranfit cart's, aliquando invenit.
aurigam currus Phaethonta paterni
Ignivomos aufum flectere folis equos ,
Maxima qui poftquam terris incendia fparfit ,
Eft temere infesfo iapfus ab axe rnifer.
Sic plerique rotis fortunm ad lidera reges
Eveeti, ambitio quos juvenilia agit ,
Port magnam bumani generis elatiemque fuamque,
Cunctorum pumas denique dant feelerum.

ALCIATUS: AfpiCiS
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EEN MAEGHT DIE SCHENCKT,
HAER EERTJEN KRENCKT.
ANNA.

Voor eerft en ift gheen maeght gheraen
Of yet to gheven , of t' ontfaen;
Want dat het gheven ons onteert,
Dit felfs men uyt de lean leert:
Als 't vet al ftil fmelt in de pan,
De kock verlieft dan niet daer van;
Maer werpt de pan wat vets int vier,
Soo rijst'er ftracx een groot ghetier,,
En door het vet dat buyten wait,
Het vier plat in de panne valt.
Een die aen minnaers yet geeft wegh ,
Die draeght hen op het vol ghefegh,

Want dit 's haer feggen : geeft fe wat
Sy fal oock geven meer dan dat.
Een maeght die aen een Jongh-man geeft,
Laet haer al nemen watfe heeft;
Dus geeft niet wegh , het waer uw val ,
Want geefje wat, fy nemen 't al.
Oock ift van outs een vryers-kunft,
Haer roem to draghen van de gunft,
Die haer d' een fool' of d' ander biet,
Tot 's minnaers vreught, en haer verdriet.
Ghy, foo ghy bout van mijne leer,
Hout t' huys u gift, foo houdj' uw eer.

vnEs lib. 1. de Ohreft. Poem.
Nibil mulier viro det; fcemina enim qum dat, fe dedit.
Et ratio esfe poteft, quod il]c qui donat creditur captare velle benevolentiam
ejus , cui donat ; juxta illud Martialis:
Dum me captabas, mittebas munera nobis.
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LAAGTE BEST.

Gefellen , die bier ftille ftaet,
Ey , fiet eens wat'er omme gaet ;
Befiet het yfer en het ftael ,
Befiet het ander flecht metael :
Daer loot en tin om hooge drijft,
Daer fiet men dat het gout in blijft ,
Daer is'et dat'et fincken moet,
Gelijck een back-fteen in de vloet.
Vraeght iemant nu wat dit beduyt,
Die treck'er defen regel uyt :
De groote lieden dragen laft ,
De groote lieden raken vaft ,

De groote komen in gequel ,
Daer veeltijts eenigh flecht gefel
Magh , fonder noot en fonder nijt,
Afleven fijnen ganfchen tijt.
Siet, als de lucht met donder raeft,
Of dat de wint geweldigh blaeft,
Soo wort'er niet foo Peer gequelt,
Soo wort'er niet foo licht gevelt ,
Als iet dat hoogh is opgegroeyt;
Maer 't lage dal is ongemoeyt:
Want noyt en trof de donder-flagh
Dat neder op der aerden lagh.
HORAT. 1;b. 2. od. 10.
Swpius ventis agitatur ingens
Pinus, et celfw graviore cafu
Decident turres, feriuntque fummos
Fulmina montes.

JUVEN. fut. 10.
— nulla aconita Libuntur
Fictilibus: tune illa time, cum pocula fumes
Aurata, et lato fetinum ardebit in auro.

Pifcator pifcatorium rote e magi extrahens, majores quidem pifces habuit, eofque
in terrain expandit; minores yarn pifciculi effugere in mare. Apologus. Nam plerumque
Inagua rnunt, inflata erepant, tumefucta premuntur.

I
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DES PENNINGHS REDEN KLINCKT BEST.
ANNA.

Niet wegh te fchencken valt ons facht,
Want na-de-mael ons broos geflacht
Heeft, als voor eyghen, dit ghebreck ,
Dat wy wat karich zijn en vreck;
Soo valtmen door 't ontfangen eer,
Als wel door milde zijn te Peer.
Hoe menigh-mael ift my een fpijt,
Als ick door-lees den ouden tijt,
En vinde t'elcken vrouw' en maeght,
Door giften van haer eer ghejaeght;
't Schijnt 't is gewonnen off ghefchent ,
Al-waer het gout maer komt ontrent.

Het gout dringht door een ftale deur ,
Het gout ftelt kracht en wacht te leur ;
Want fchoon men 't al befet en fluyt,
Noch fluypt er in dit loofe kruyt ,
Leght in quick-zilver loot of tin ,
Gheen flechte ftoff en raeckter in :
Peauter,, yfer, koper,, ftael ,
Het blijfter buyten al-te-mael ;
Alleen het gout mach binnen ftaen ,
Dat wort met open fchoot ontfaen ;
Alleen het gout , alleen het ghelt
Is 't middel-punt daer 't al na helt.

cm. Oral. 5. in Pert.
Nihil eft tam fanctum, quod non violari; nihil tam munitum, quod non expugnari
pecunitt posfit.
Dij, pudor, alma fides, uni fuccumbitis auro.
MICH. VERINtS.

Munera ne capias, uncus latet hamus in &it,
Nulla carent vifco munera, virus habent.
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EXOP,O,N AfiPA ADSIPA.
'
(
\YACHT U VOOR S WANDS GESCHENKEN.)

De kreeft kan met gewelt den oefter niet gewinnen,
En daerom gaet het dier een loofen vont verfinnen:
Een key- van fchoone verf by van den oever raept,
En goyt die in de fchelp, terwijl fy leyt en gaept.
Siet , wat een, flim gefchenck ! feet daer den oefter open ,
Hy leyt als fonder kracht, fijn vis wort uytgefopen :
Ach ! 't is vermomde gunft die ons in lyden brenght,
De gift die is vergif, wanneer een vyant fchenckt.

EXeRaN tl.f/PA AW/PA.
Claufa din fruftra luctatus ad oftrea cancer,
Vincere quod nequeas viribus, arte cadet ;
Dixit, et a ripe' nitidos legit ore lapillos,
Hoftis abeft, adfunt munera, pande fores.
Oftia non claudenda patent, vorat oftrea cancer.
Hei mihi quam nocuum munera virus habent.
Sufpectre fuge dons manus, latet uncus in efca ;
Si quis ab hofte capit munera, funus erit.

ALITER:

Libera concha domum clanditque aperitque vicisfim,
In premium donis dum moda non fit her;
At femel admisfus, cancro jaeiente, lapillus
Semper ad obfequium tecta patere jubet:
Cancer eat, redeat, fpoliet, rapiatque, feratque,
Quidquid agat , nequit, hen! claudere concha domum.
Concha tibi mulier,, ncquam fit cancer adulter ;
Hoc fatis eft, lector, cmtera mente not,.

Grmcum Epigramma Eraffnus nofter lie vertit:
Ajaci datur enfis ab Hectore , balthens Ajace
Hector!, utrique fuum donum erat exitio.
Atquc ita ab hofte hofti veniunt lethalia dona,
Qum Radii fpceie fata necemque lama.
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EEN MAEGHT DIE NEEMT,
HAER EER ONTVREEMT.
ANNA.

Laet u dan gout, off diamant,
By niemant fteken in de hant.
Den oefter wert niet quijt fijn vis,
Soo laugh' als fy ghefloten is,
En gift noch gaven in en laet;
Maer als haer fchelp eens open ftaet,
En dat alfdan de loofe kreeft ,
Ms kacx, yetwat haer fchenckt of geeft,
Een keytjen werpend' in haer fchel;
Soo rijft' er ftracx een deerlijck fpel ,
Want, mits den oefter niet en magh
Haer fchelp toe-fluyten alsfe plagh ,

SENECA.

Door dien de key haer dat belet,
Soo wertfe deerlijck af-ghefet.
'k En feyd'et niet deer heelen dagh,
Wat dat het gheven al vermagh.
Wanneer een meyfken wat ontfanght,
'k En weet niet wat'er niet en wanght;
Die geeft : doet alles wat by wil,
Die neemt: verdraeght, en fwijght al ftil;
Sy roept haer moeder niet om help,
Sy fluyt niet eens haer open fchelp,
Maer laet den ghever al 't ghefegh;
Wat foufe doen? de klem is wegh.

Beneficium accipere, libertatem eft vendere.
OVID.

3. de Jr/.

Illa poteft vigiles flammas eatinguere Veftge,
Et rapere e templis Inachi facra tuis,
Et dare mifta viro tritis aconita cicutis,
Accepto Venerem munere fi qua negat.
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IMPROBITAS POENA IPSA SUI.
(SLECIITIIEID STRAFf ZICII ZELVE.)

Wanneer de felle bye, geneyght om haer te wreken ,
Heeft met haer boofe ftrael een teere maeght gefteken,
Schoon fy de vrijfter quetft, fy gaet haer angel quijt,
Sy wort een dorren holm, en dat voor alle tijt.
Pit is de rechte loon van die een ander plagen,
'Dat fy het meefte leet in haren boefem dragen;
Een boofwicht, wien by quelt, hy quelt fijn eygen geeft;
Want fchoon hem niemant jaeght, foo is hy doch bevreeft.

Soo laugh de fnelle bye gingh oni de bloemijes fweven,
Soo leyt het geeftigh dier een fris en vrolick Leven;
Maer doen bet metter ftrael de jonge maeghden flack,
Poen bleef bet fonder kracht en uytermaten fwack.
Wat heeft het menigh man, doch al te laet, verdroten,
Dat hy, eylaes! te vroegh fijn pijlen had verfchoten!
Hoe menigh wort'er (tram, door al te rap te zijn!
Siet, na te blijden jeught, foo komt gewisfe pijn.

Fit pecus ignavum, fit funs, Motile pondus,
Dum pucros nocud cufpide pungit aids;
Qum ferit, ecee I petit; dat vulnera , fertque vicisfim,
Sed gravins vulnus vulneris autor habet.
Qui malus eft aliis, tibi pesfimus; heu quibus intus
Itnprobitas furiis exagitatata fremit!
Tuta poteft mens esfe, nequit fecura nefandis;
Nam fihimet tortor limns mala femper adeft.

Dum legit ore favos, dum prata nemufque pererrat,
Non fibi , non aliis noxia vivit apis,
Cufpidc fed teneras poftquam fait illa paellas,
Hac femel amisfa, nil, uifi fucus , erit.
Vita cui ftudiis abiit juvenilis honeftis,
Huic vigor extremum perftat ad ufque diem:
At levis in luxu cui turpiter acta juventus,
Huic dabit efflatum curva feneeta laths.
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DIE JOCKT ,
DIE LOCKT,
ANNA.

Wat kleyns koom Any Roch int ghedacht',
Daer op nochtans wel dient geacht :
Veel tacke-teylens, hant-ghefpel ,
Veel terghens aen een jonck-ghefel,
Wat fteken in fijn kleedt, off bedt,
Dat heeft'er veel ghebracht int net.
Als 't meyfken werpt met groen of nat,
Dat is gefevt: koomt, foolt my wat.
0, 't is een forghelijcke vreught ,
Te jocken met de dertel jeught!
'k Sagh laetft (en 't koomt hier nu to pas)
Een meyfken, door het groene gras ,

Gaen pluck en bloemkens hier en daer,,
Daer in fy wert een bye ghewaer.
Het foete kint had fpelens luft ,
Dies liet fy 't beefjen niet in ruft;
Sy greept, fy neept , waer 't liep, off weeck ,
Tot dad' int lefte kreegh een fteeck.
Doen riepfe deerlijck : fel ghedrocht !
Een maeght , die maer wat fpels en focht ,
Is door u prickel foo ontftelt ,
Dat haer teer maeghden-vleef ken fwelt.
Door fpel verjaechtmen wel verdriet ,
't En dient nochtans de meyfkens niet.

Milo me Galatea petit, lafciva paella,
Et fugit ad falices, et eupit ante videri.
IDElf. Addit fe fociam, timidifque fupervenit Ngle

.Egla Naiadurn puicherrima, iamque videnti
Sanguineis frontem moris et tempora pingit ,
Ille, dolum ridens, quo vincula nectitis, inquit,
Carmina qua; vultis cognofeite, earmina voids,
Huic aliud mercedis erit.
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FACIT OCCASIO MEM.
(GELEGENHEID MAAKT DEN DIM)

Ey ! fegh eens, fchaepje, fegh: wat is'er al te klagen?
Wat geefje doch de fchult aen defe doren-hagen?
Ick fie dat u de reys niet wel en is geluckt,
Ick fie uw befte yacht met vlocken uytgepluckt;
Maer hadje by den hoop of in de kooy gebleven,
Soo hadder niet een braem aen uwe yacht gewreven.
Maer fiet! het meyfje riep, als met een grammen fin :
Hoe kom ick aen den boef? en liet hem fellef in.

Velleris intactum 1pinas violasfe decorem
Define, ftulte bidens, nocte dieque
Vepretris num caula riget? defifte vagari ,
Nemo domi vellus qui tibi vellat erit.
Avia fed petulana procul a grege luftra pererrans,
Ipfa rubos demens in tua damna vocas.
Audaces corrupts manus licet ufque reclamet ,
Virginitas domince proditione petit.

Hoe kan het doren-hout van ruyghte fuyver blijven,
Dewijl het dertel fchaep daer aen beftaet te wrijven?
Wie is 't (lie niet en dorft en niet met eenen drinckt,
Wanneer de koele wijn ftaet voor hem op en fpringht?
Gelegen ftont en plaets verwecken quade ftreken :
Doet vlas en vier by een , het fal terftont ontfteken ;
Dies is 't een eerlick hert , een vroom en deftigh man ,
Die in zijn vroomheyt blijft oock daer by anders kan.

Non rubos evulfa lanugiue compleat hamos,
Veliera ni dumis affricuisfet ovis:
Ah! quoties fares, quoties occafio mcechos
Fecit , et obfecenas fuafit inire vies?
Cum fcelns ambiguum eft, nec adhuc ftat certa voluntas,
Impellit dubias fafque locufque manus.
Hic mihi vin bonus eft, nec fimplice laude canendus:
Qui bonus eft, tuto elan mains esfe poteft.
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VEEL OP DE STRAET ,
LICHT OP DE PRAET.
ANNA.

En wilt, dat fijne maghet fal
Gheduerigh trip'len over al;
Maer,, laet hem feggen wat by wil,
Het voeght een maeght to wefen ftil.
Dus , wildy zijn van goeden lof,
Soo blijft in huys, hout daer uw hof,
En wacht tot ghy daer wert gefocht:
Waer' meeft gheveylt, wert minft verkocht.
Het is een fpreeck-woort over al :
De befte koeyen vintm' op ftal.
En : 't fchaep dat door de doornen net ,
Geftaegh yet van fijn wolle laet.

Noch voeghtet qualijck onfen ftaet
Gheduerich drillen achter ftraet ;
't En is een maecht oock niet gheraen ,
Veel in de deur of venfters ftaen ;
In maeltijt, bruyloft, fpel of feeft ,
Altijt te zijn een van de meeft';
Of wel na Domburgh veel ghery,
En daer te fluypen aen d'een zy,
Al fonder yemant van ontficht;
My dunckt , dat ftaet al wat te licht.
Den ouden meefter van de min
Is in dit (tuck van and'ren fin,

GREG. Naftali.

Mulierum ornamentum eft, morum probitate et elegantiil florere, domi, ut plurimum , manere ; labijs, oculis, genis vinculum inijcere, pedem limine non admodam
frequenter efferre.
YIVES lib. 1. de Re)a. (drift.
De la fine qui fe tient a la maifon, perfonne ne peut rien dire; de celle qu'on
voit banter les compagnies , chacun en diet fa retell& , et font divers les propos
qu'on tient d' elle, felon la divertitj des jugcments des homilies qui la taxent.
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INVISA I\EMO IMPERIA RETINUIT DIU.
(eEN CUE YAN DWANG EN UCURT N

Als de moft, te nau bedwongen,
Leyt en worftelt, leyt en fucht ,
Sonder adem, fonder lucht,
Siet, dan doet by vreemde fprongen ;
Siet, dan rieckt de ganfche vloer
Nae de dampen van de moer :
Alle banden, alle duygen ,
Die het vry, het edel nat
Hielden in het enge vat,
Moeten wijcken, moeten buygen
Voor de krachten van den wijn,
Hoe geweldigh datfe zijn.

IEr LANG.)

Als een Koningh vrye lieden,
Op een ongewonen voet ,
Uyt een trotfen overmoet ,
Al te vinnigh wil gebieden ;
Daer en is geen twijffel aen,
Of 't en moet'er qualick gaen.
Strenge Prinsfen , harde Vorften ,
Die met al te nauwen bant
Drucken op het ganfche lant,
Doen het al in ftucken borften ;
Want een rijck van enckel dwangh
Duert gemeenlijck niet te langh.

IMFERIUM PERIL IMPESIO.
Angufto dune claufa cado nova mulls premuntur.
Spiritibus pandit rima nee ulla viam ;
Profiliens tandem generofum carcere nectar
Ambrotio totam proluit imbre domum.
Burins imperium fit libertatis crigo ,
Imponant populo mollia freua duces:
Abrogat imperium fibi qui nimis ardua pofcit ,
Et flue lege gregem Rex fine lege Tacit.
SENECA:

Qui vult anaari , languid fl regnet mann.

SALUSL. Qui benignitate ac cicmentid. imperium temperavere, his candida et lseta
onnia f nisfe.
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ALSMEN 'T SLUYT
DAN BERSTET UT.
PHYLLIS.

Wie heefter doch foo harden wet
Ons maeghden tot een dwanck ghefet?
Ift niet veel beter , datmen fiet
Wat dat'er hier en daer ghefchiet,
Dan datmen fit in huys en fuft,
En laet verroeften fijn vernuft?
Hoe! fal dan noch een houbaer maeght
Met t'huys to blijven zijn gheplaeght?
Ift niet ghenoegh in fchool gheweeft ,
De fchool-vrou, en haer plack glievreeft?
Laet doch een maeght wat vrolijck zijn,
Want haer genaeckt haeft nieuwe pijn :

De forgh' vant huys, den dwanck des mans,
En alle jaer een kint bykans.
Dat yemant binde flaef of beeft,
Maer niet der vrouwen eelen geeft;
Dan, ofmen fchoon al vrouwen hint ,
Wat islet meer als enckel wint ?
Wijn , fonder lucht, leyt ftaegh en woelt,
En dickwils maer de kelder fpoelt :
Een maeght, gehouden aen een block,
Is voor de ftal-knecht off de kook.
Het vrouwen-vleys is felfaem kruyt,
Want bintnien 't in, foo berft 'et uyt.

oil y . lib. 3. Asnor. 'ley. 4.
Nee euftodiri, ni velit, ulla poteft.
M. MONTAGNE. La nature, en fes operations, ne foufre rien de contrainet; car 11
vous arreftez le emirs d' une riviere, elle fe defbordera et gaftera tout; le feu
enferme, comme on voit es mines, fera crever et peter la terre; tenez one femme
ferree , tart que voudrez, 11 fera-elle un faut en rue, malgre voz dents, s'il lay en
prend envie.
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NISI USA, PERIBIT.
•
'r
( ,;NIJDT , OF

VERDERFT.)

Kaftanjen zijn van defen aert :
Wanneer men haer te nauwe fpaert,
Te nauw haer rauwe fchorfe mijt,
En in de fyde niet en fnijt;
Dat fy dan even aen den heert,
Geen nut en does aen haren weert;
Want , mits haer ongefneden huyt,
Soo berft'er 0 het voordeel uyt :
Haer keeft verfpreyt fich in de lucht ,

En laet de fchellen fonder vrucht.
Dus gaet'et dickmael met de jeught ,
Die noyt wil buygen nae de deught ,
Indien men laet het dertel kint,
Gelijck men dat van eerften vint :
Want fonder hant daer aen te flaen,
Soo berft'et licht van enckel waen ;
Dus wie bier wenft een nut gewas,
Die laet het niet gelijck het was.

PIACPARCII. in vita Thendift.

Themiftocli pcedagogus dicere folebat, nihil mediocre futurus es, 6 Puer; nam aut
magnum bonutn eels Reipnblicm, nut magnum maim.
Generofa indoles, fi accedat recta inftitutio, maguo Bono eft patriee; fin negleeta
ad vitia degencret, ingens adfert malum.
ITORAT. 3. Germ.

24.
Et tenerm nimis
Mentes afperioribus
Formanthe ftudiis.

SENEC. °Ct.

Regenda magic eft
Fervida adolefeentia.

YIRG. 3. Georg.

Tu quos ad ftudium atque ufnm formabis agreftem,
Jam vitulos hortare, viamque intifte domandi,
Bum faciles animi juvenum, dun]. mobilis [etas.
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SOOMEN 'T DWINGHT, 'T ONTSPRINGHT :
SOOMEN 'T PERST, HET IIERST.
PHYLLIS.

Al-waer de jeught en 't jonghe bloet
Wat wafemt uyt des herten gloet ;
Sy wacht dan af, met goet gedult ,
Tot datfe wert tot vrou ghehult :
Maer foo wanneer een vrolijck hert,
Gheduerich op- ghefloten wert,
Soo dat'et moet, met droeven fin,
Des jonckheyts tochten kroppen in;
Eylaes! dat doet de maeght foo wee,
Datf' al-te-met wel berft in twee;
Dies hoeftfe , fchoon fy wert de bruyt,
Geen fijn-koord' of geen maeghde-kruyt.

Denckt dat'et met de meyfkens gaet ,
Als met karftaingen , diemen braet :
Wanneer men die wat opens gheeft,
Dan isfet datme'r deegh van heeft;
Men draeghtfe dan heel van den heert,
Tot op de tafel van den weert;
Maer laetfe toe en ongefneen ,
De keeft berft uyt, en fprinckt daer heen.
En ofmen dan al deerlijck feet,
't Gunt datmen foeckt, en vintmen niet.
Wanneer een maget fomtijts magh
Haer vinden by een foet ghelagh,

IGNA'l IUS

anliquits Theoloyus.

Periculofa eft posfesfio puellie, et fcrvatu diffieilima, cui virginitatis jugum
impofitum eft.
Id quod Taeitus de populi, idem de puellarum moribus non inepte aliquis dixerit:
Nee totain fervitutem pati posfunt. nee totain litertatern.
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All FRUSTRA TENTATUR AMOR, CUM FRICET UTERQUE.
(TWEE GELIEVEN EVEN KOUT DIENEN NIET TE ZIJN CETROUT.)

Een , dien ick hier niet noemen magh ,
Die dede leftmael dit beklagh ;
Het dacht my nut dat ick het fchreef,
Op dat'et in de werelt bleef :
Mijn vader is van harden aert ,
Hy wil dat ick fal zijn gepaert
Met eene tegen mijnen zin ,
Met eene die ick niet en min ;
En fy is even foo geftelt ,
Dat haer de liefde niet en quelt ;
Want als ick met haer fpreken fat ,
Dan zie ick ftaggh mijn ongeval :
Sy is foo vreemt , foo wonder vijs,
Sy is foo kout gelijck een ijs ,
En als ick maer op haer en kijck,

Soo wort ick Nam( oock haers gelijck.
Ick bid u, vader! wat ick kan ,
En maeckt my geen bedwongen man!
Men perft geen menfchen tot de trou ,
Men leyt geen vryers by de mou ,
Men paert geen vrijfter tegen danck,
Men fiet geen liefde door bedwanck.
Het vryen is een vrye faeck ,
Of anders is'et fonder fmaeck :
Dus , vader! fooje van my wacht
De voncken tot een nieu geflacht,
Wy twee gelieven even kout
En dienen niet to fijn getrout ;
Want van twee kaersfen fonder vlam,
Noyt eenigh licht in huys en quam.
CARICLES aped

Achillem Skala, 1:

Pater, inquit , divitiis inhians ,
Ingratam mihi affinitatem
Affectat : me miferum I pecunire
Trador,, at uxori muncipium fim.

I

Yid. CYPRIAN. de honf. paq. 236.
Ah ! durus pater eft, certam mihi feripfit amicam ;
Hate ego non posfum , cogor aware tamcn :
Cum Cubit illa mihi, gelidus flupor occupat artus ;
Nee minus ilia fuo pectore frigus alit :
Alloquor hate titubans , alto mens leva vagatur,,
HIRC quoque nil a nirno , gum Pia pen fa, gent.
Rift Amor,, gerninafque trahens fine lumine tredas :
Mee vcftri ardoris fymbola , disit , erunt.
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TWEE EVEN GECK,
EEUWIGH GEBRECK.
ANNA.

Den vrouwen-dwanck houd' ick voor quaet,
En weet dat fluyten niet en baet :
Want is een vrou eerbaer en goet,
Het fluyten is ten overvloet;
En ift misfchien een lichte fchuyt ,
Soo ift verloren watmen fluyt.
Dan wy zijn in een lant (God danek!)
Daer niet en is dees vrouwen-dwanck.
Laet ons maer zijn niet al te vry,
Dat ons dit voor-recht blijve by.
PHYLLIS.

Maer na-de-mael ghy my ghebiet,
Een yder een te hooren niet,

MART.

Wie fal ick dan beft trecken aen
ANNA.

Om u in defen wel te raen ,
Begheeft u tot een wijfen man ,
Die u tot leytfman dienen kan;
Want mits ghy noch zijt jonck en groen ,
Is aen u vry wat veel te doen;
Dus neemt gheen flecht-hooft by der hant ,
Of ghy blijft beyd' in onverftant.
Want van een keerfe fonder vlam,
Noyt ander keerfe licht en nam.
En daer de naeckte zijn hun tween ,
En konnen noyt malkand'ren kleen.

. Quid dentem dente juvabit
Rodere P
VIVES livr. 1. de la Fem. Chreft.

Y1 n'y a chore de quoy on doive eftimer un mary a cboifir,, fi non pour fon bon
efprit : le contentement de manage confifte au devis du mary et de la femme, mais
quels devis, quelles raifons , quel entretient , aura un lourdaut fans fens et fans
cognoisfance des a ffaires du monde?
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QUOD GRAVE, DELECTAT.
(DEIIGD IIERITEUGT.)

De feyl-fteen is een edel dingh,

Of eenigh ander fwaer metael :

Vermits hy noyt aen ftroo en hingh ,

De deught, die wort dan eerft gevoet

Vermits hy noyt en is foo dwaes,

Als fy haer kracht gebruycken moet ;

Te moeyen met een vijfe-vaes ;

Want fy is uyter aert gepaft

Maer treckt alleen het wichtigh ftael

Met hoogh beleyt en fwaren laft.

Bayne folum lasfat, fed .,jurat fie labor.
Afpicis ut chalybis trahat ardua pondera magnes ,
Huic leve fi dederis ftramen , inermis erit.
Quid venamur ones, et vilia ftramina mundi?
Quidve voluptattun molle tenemus iter?
Id pulchrum, quad pondus habet, petit ardua virtus;
Quodque leve eft, pretifun non putat esfe fui:
Tune magis effulget , maguo earn conftat honeftum,
Enthca mens facili non amat ire via.
JUVENAL. fat. 13.
— Dicimus autem
Hos quoque felices, qni Terre incommoda vita-,
Nee jactare jugum vitl potuere magiftra.

an,. ITAL. lib. 10. Lehi Pun.
Hos mulcens queftus Fabius, deforme docebat
Cladibus irafci, vulgumque arcchat ab ira;
Adverlis etiarn frangi non esfe virorum.
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GOET BOECK-MAN,
QUAET DOECK-MAN.
PHYLLIS.

Swijght hier van ftil, ghy hebt gheen kans,
'k En hou van wijf' of vijfe mans;
Dat volck van wetenfcbap en konft
Draeght eeuwelijck het hooft gefronft,
Als zijnde van de zeyl-fteens aert,
Die fich alleen met dinghen paert
Van fware ftof en groot gewicht,
Want anders niet by op en licht.
Dat volck is met gheen fpel ghepaft,
Maer woude ftaegh wel zijn belaft
Met groote faken, fwaer van ftof;
Het hooft, dat hanght hun veel na 't hof,

En, om al-daer te fchijnen kloeck ,
Sit eeuw'lick met de neus int boeck;
En d'arme vrou is niet gheacht,
Maer leyt alleen den ganfchen nacht;
Of, koomt de man misfchien te bedt,
Noch brenght den fuffaert boecken met,
En maeckt foo van dat teere lijf
Een lesfenaer, en niet fijn wijf.
Wat my belanght, ick wil een man,
Die niet dan fpel en jock en kan,
En niet int hooft en heeft met al,
Dan hoe by my believen fal.

NIXES jib. de Onfe. Mariti cap. de difrip. Fem.
Meminerimus infirmum esfe fe,xum ilium naturtt flu?, et ut non corpore, fie neque
animo posfe gravia femper fuftinere, ideo utendum non rarO remisfionibus et refectionilms curarum , ut jocis et narrationibus eorum gine amicis et vicinis contigerunt ,
modo abfit curiofitas, etc.
MONTAGN. lib. 3. des Egfais Cap. 5.
C'eft trahifon fe murky, fans s'efpoufer.
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JUDICE VULGO NON SAPIT INFELIX.
(NOWT WhIS, DIEN 'T KIVALIJK GAAT.)

Daer is wel eer een beelt geweeft,
Gelijck men by de fchrijvers leeft,
Dat, als de Son daer over heen
Met haer vergulde ftralen fcheen,
Gaf uyt den mont een hellen klangk ,
En dat by wijlen uren langk ;
Maer als daer na de guide vlam
Haer fchoone ftralen weder nam;
Of dat de nedergaende Son
Niet meer daer over fchijnen kon;
Dan bleef het beelt daer ftille ftaen ,

OVIDIIIS: rihl

Het fcheen fijn vier was uyt-gegaen.
Bit feet men noch aen menigh menfch :
Want als het gaet naer herten wenfch,
Dan is by , door fijn kloeck verftant,
Aenfienlijck door het gantfche lant;
Want al wat hem koomt uyt den mont,
Dat bout men voor een kloecken vont;
Maer als de guide Sonne fcheyt,
Soo flaept terftont fijn gantfch beleyt ,
En al fijn lof die fmelt als ijs:
Die 't qualick gaet hiet nimmer wijs.

fenfus cum re confiliumque perit.

Qui modo, Sole tepens, vaftos dabat ore boatus,
Mutus erit Memnon, Phoebe reconde jubar.
Qui modo dictus eras et doctus et ore difertus,
Jam nihil eloquii, jam nihil artis babes.
Quterenti caufam, vox hcec mihi verberat aures:
Qui nil Solis babel, nil habet ille falis.
Scilicet ingenium fatis hebetatur iniquis,
Letaque rum fugiunt, dos fua quemque fugit.

I
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SOO LANGH' ALST MOY WEER IS.
ANNA.

Sal dan uw huw'lick zijn gefticht
Op een aelweerdigh Venus wicht,
Die niet en weet to brenghen by,
Als fpel en liffe-laffery,
En die, al-waer verftant gebreeckt,
Niet dan met fchand' en fchaemt en fpreeckt?
t' Is ganfch ghemift, meynt ghy 't alfoo;
De kalver-liefd' is vier van ftroo,
Dat eerft wel hevigh brant en ras,
Doch wert terftont tot ftof en as.
De Venus-janckers en haer fpel,
Gelijcken 't beelt van Memnon wel,

Dat, als de fonne daer op ftont,
Een hel gheluyt gaf uyt fijn mont;
Maer, als de Sonn' haer ftrael vertrack,
Dan niet een enckel woort en fprack.
Soo laugh men finght, en klinckt, en queelt,
Soo laugh men jockt, en pijpt, en veelt,
Soo laugh men fpelen rijt, en kuft,
Soo laugh duert 's Venus-janckers luft;
Maer is de feeft voor-by ghegleen,
Den blutten gaet dan druypen heen.
Mijns oordeels, ift den beften man ,
Die ftemmigh is en jocken kan.

CML.
Nb. 28. rap. 25.
Quemadmodum ignis in paled vel leporinis facile fuccenditur pilis , atque ocyus
idem reftinguitur,, contabefcitque, nifi robuftior materia fuerit adinota: ita momento
evanefecre novorum coujugum amorem, forma folum corporis eonciliatum , nifi bonis
progultus, ac prudentia coalitus, radices miferit altius.
VIVES lier. 1. de la Fem. Chreft.
Ces amours taut efchauffees trois on quatre jours apres les noces , tournent ordinairement en riottes, et vienneut quelques fois aux cowl s de poings , avant que le
pain de noces eft failli.
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YRIJT, DAERJE ZIJT.
Daer is een vifch van outs bekent ,
Die blijft niet in fijn element;
Want als een visfer, of fijn maet,
Op defen vifch uyt visfen gaet ,
Soo neemt hy noyt een liftigh net,
Hy neemt geen loofe fuycken met,
Maer fet een fackel op de fnnyt
Van fijn bedrieghelicke fchuyt,
En koomt foo vletten op den ftrooni.
Daer krijght de vis een minne-droom ;
Want als by fiet dien fchoonen glans,
Soo keurt hy 't voor een goede kans,
En, mits hy 't liftigh vier bemint,
Soo koomt hy fwemmen voor den wint,
En fpringht dan veerdigh in den boot,
Dat -is, te midden in den noot;
Want, met de malle fprongh gefchiet,
De visfer ftaet niet flecht en fiet,

Maer grijpt terftont den fotten vis ;
Die moot clan blijven daer hy is.
Al wie uyt heeten minne-brant
Gaet vryen uyt fijn eygen lant ,
En, aengedreven van de luft,
Begeeft hem naer een vreeinde kuft,
Daer hy de gronden niet en kent,
Daer hy de lucht is ongewent,
Daer hy al fiende niet en fiet,
Die koomt wel licht in groot verdriet;
Want hy is dickmaels opgevat,
Eer dat hy recht ter neder fat,
En als de kans eens is gewaeght,
Dan is'et al te laet geklaeght.
Wel, vryers! hoort een kort befluyt,
En treckt'er defen regel uyt :
Wie, als by vrijt, to verre vlieght,
Die wort bedrogen , of bedrieght.

Fallitur ignotis, ant fallit arnator in oris.
tit Cephalum Venetis fallat Fifeator in oris,
Prfigit parvie lumina magna yeti:
lox pifcis, qua teda micat , falit , inque phafelum
Cum suit, in pr:cdam navita promptus adeft.
Quid tibi cam ilammis, cum tint tua regna fub undis,
Quid falls in cymbam ftulte, natare tuum eft:
Ni eupiat vel fraude capi, eel failure quernquant,
Errat, in ignoto littore ti quis anat.
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WAT VENUS VOEGHT, DAT SCHEYT DE KLIPPEL.
ANNA.

Men vint een vifch die Cephael hiet,
Die niet foo lief als vier en feet;
Dit weet den visfcher en fijn maet,
En daeroin, als by visfchen gaet,
Een fackel op fijn fchuyte fet,
Die is hem beter als een net;
Want als den vis verneemt het licht,
Set Baer op fterlinghs fijn gheficht,
En voorder treckt by fich niet aen,
Hoe dat'et met hem fal vergaen ,
Maer fpringht int (chip, eylaes ! fijn graf,
Want 't loopter deerlick met hem af.

Ick hebb' van langher hant gheleert
Dat een die haer ten houw'lijck keert ,
Niet anders hebbend' in de fin
Als ketelingh van fotte min ,
En d' een of d' ander vyfe-vaes
Die fchijnt to zijn in Pier of Claes ,
Brenght meeften deel , in plaets van vreught,
Met onminn' over hare jeught ,
En raeckt alfoo in druck eer-laugh ;
Want, als de jonckheyt neemt haer
Wat blijfter anders als berou? —
Fen blijde bruyt, een droeve vrou.

PLUTARCH. Lt Circe non fruebatur ijs, quos verterat in fees aut leoncs: Sed
Vlisfem fanum ultra omnes (Inuit; ita, gum veneficijs (addo, lenocinijs juvenilibus)
nactm Punt maritos , infuavem plerumque cum ijs vitam agunt ob dementiam.
aSONTAGN. lib. 3. de Esfais cap. 4.
Ie ne voys point de manages qui faillent pluftoft et fe troublent, que ceux qui
s'acheminent par beaute et dcfirs amoureux: it y faut des fundaments plus folides,
cefte bonillante allegresfe n'y vaut Tien.
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QUOD LATET, ID PRIESTAT.
OVAT BINNEN S(RUILT, BEST.)

Al wat iemant in de roos
Voor fijn ooge-luft verkoos ,
Aerdigh wit of purper-root, Dat is in der haeften doot,
Dat is in der haeft gedaen ,
Dat is in der haeft gegaen;
Maer de reuck , haer befte deught ,
Die behout haer eerfte jeught ;
Want al light de teere bloem
Sonder eere, fonder roem,
Siet, de geur, die binnen lagh ,
Is nu beter alsfe plagh !
Al wat fchoon of aerdigh hiet ,
Wat men aen het ooge biet,

Dat vergaet in korten ftont!
Want 't en heeft geen vaften gront ;
Maer een ftil, een facht gemoet ,
En het vorder innigh goet ,
Dat is 't gunt fijn wefen bout,
Schoon al wort het lichaem out,
Schoon het nietigh vleys bederft,
En het weeligb bloet verfterft.
Ghy dan , foeckje waere vreught,
Soeckt alleen de waere deught,
Soeckt alleen dat binnen fchuylt,
Niet dat uyt de leden puylt;
Want al wat het ooge Piet ,
Is in haeft rimer enckel niet.

Non peccaut tantom illi, qui nxorem ducunt in eurn fluern, ut pulcritudinem ejus
delibent, fed etiam politico male a gunt, nee fuis commodis fatis profpieiunt; tient
enim amicitia, qua! in voluptate furuh4a eft, inftahilis vocatur, Ariftoteli S Ethicorum,
eo quia voluptas corn rotate mutatur in horas: ita et amor conjngalis fixo nequit
hwrere pede, qui tarn fugari innititur fundamento.
P.N.- EN. Sat. G.
Cur defiderio Bibuhe Sertorius ardet?
Si verum excutias: facies, non uxor arnatur,
Tres rugce fubeant, et fe cutis arida laxet,
Fiant obfeuri dentes, oeulique rninores:
Oollige farcinulas, dicet libertus, et exi:
Jam gravis es nobis.

I

Al:GI - SUN. de Loco conjugali:
In bono licet annofo conjugio etti emareuerit ordor tetatis inter mafculum et
kminam, viget tamen ardor charitatis inter maritum et uxorem.
SALUSTIUS: Prseclara facies, magnet divitia', ad hme vis corporis, et alia hujufmodi
ornnia brevi dilabuntur, at in gcnii prasclara facinora, licuti anima, immortalia font.
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'T INWENDIGH BLIJFT.
ANNA.

Wanneer het fteunfel van de min
Ghefet is, uyt een malle fin,
Op fchoonheyt, of des jonckheyts glans,
Hoe haeft , eylaes , verkeert die kans !
Al fulcken liefde moet vergaen ,
Soo haeft den ouden dagh koomt aen;
Want daer het gront-ftuck finekt of wijckt,
Het boven-werck al med' befwijckt.
Om defe reden , wat ghy doet,
En neemt geen Hecht-hooft om fijn goet.
In echten ftaet koomt, t'elcker uer,
Als-nu het foete, dan het fuer,,

In voorfpoet dient ghehouden maet,
In droefheyt hoeft-men trooft en raet:
Neemt ghy een Jubben om fijn ghelt,
In beyde fuldy ftaen verftelt;
Maer foo ghy kieft een goet verftant,
Dat reyckt u overal de hant.
Als gelt en fchoonheyt wijckt ter zy,
De wijfheyt blijft den menfchen by.
Ms in de roos het purper-root
En fchoonen glans is dor,, en doot;
Den foeten reuck, 't inwendigh goet,
Is dan pooh dat her achten doet.

oVID. /WI/ 3. Peg. 7.
. . . . Nil non mortale tenemus ,
Pectoris exceptis ingenijque bonis.
VAL. Max. lid. 7.
Unicic filia pater Themiftoclem confulebat: utrum earn pauperi, fed ornato, an
diviti, fed parum probato, collocaret; cui is: malo, inquit, virum pecunia, quam
pecuniam viro indigentem.
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UT STRAGULET, AMBIT.
(DOODELIJK 0 3111EIZEN.)

Wanneer het klim de boom omvanght,
En om fijn guile tacker hanght,
Of aen ftjn groene fchorfe kleeft,
Het fchijnt als waer het vry beleeft,
Het fchijnt (na dat men buyten fiet)
Dat 't kruyt den boom fijn liefde biet;
Maer daer het ooge niet en gaet,
Daer fchuylt, o vrient, daer leght het quaet,
Daer is'et dat het dieper grijpt,
Daer is'et dat het harder nijpt ;
In voegen, dat het jeughdigh bout
Wort dor, en voor fijn jaren out;
Daer ftaet het dan, gelijck een Ito& ,
Gelijck een Leven-loofen block,
Bedrogen van een loofen vrient,
-

Al MULES

Die noyt foo ver gelooft en dient.
Ghy, die u in dit groote wont,
Dat is : pier in de weerelt, hout,
Weet dat'et niet al vrienden zijn,
Die op u lachen na den fchijn ;
Maer hout, dat onder Poet gelaet
Schuylt dickmael niet als eygen baet,
Of dat oock onder foete jock
Wel fomtijts fteeckt een oude wrock.
Ghy, daerom, geeft u liefde niet
Aen ieder, die u liefde biet;
Maer eerft op alle faker let,
Eer datje fucht of gunfte fet:
Want die to licht een vrient verkieft,
Wel licht fijn vrient en al verlieft.
aped IIonervni. 1. Iliad.

Is mihi juxta invifus, ut atri limina Ditis,
Qui verbis aliud prodit , quam mente volutat.
Amplexus hederam viridi dare dixeris ulmo ,
Dum ramis ramos ambitiofa ligat,
Arbor at, infido nimium dum fidit
Non expectato funere, rapta petit.
Ne quemquam patiare tibi nimis esfe fodalem,
Ante fides hominis quam lit aperta tibi ;
Sape fodalitii fub imagine perdit amicum,
Non fatis ex vero li quis ainieus erit.
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JONCK BY OUT,
IIEET BY KOUT.
ANNA.

Doch midd'ler tijt , op ,dat ghy meught
Oock vruchten trecken van uw jeught,
Gheen ouden man u gheven laet,
Noch om fijn ghelt , noch om fijn ftaet;
Een kalen kop , of grijfen baert,
Dient met geen jeughdigh dier gepaert.
't Is heft to trouwen fijns ghelijck ,
Jonck met wat joncx , en rijck met rijck:
Want foo ghy trout een ouwe jan,
Hy lijckt uw vader, niet uw man;
Dees trou is maer van trou een fchijn ,
Ghy font ghetrout een weduw' zijn;

Of koomter eens misfchien een vrucht ,
Alft langh genoegh fal zijn ghekrucht,
Eer dan het kint kan wefen groot,
Soo is den ouden vader doot :
Of krijghdy kinders foo wat meer,
Soo flaetmen twijffel aen u eer.
Schoon 't klim den ouden boom bewaft,
Hy isfer doch niet mee gepaft;
Want t'wijl hem 't klim omhelft en toeft ,
Den dorren ftam ftaet als bedroeft,
En als de klim op 't fchoonfte fpruyt,
Dan gaet den ouden droogaert uyt.

vivEs livr. 1. de la realm. Cire/f.
On doit avoir refpeet a l'aage, h fin qu'il ne foit moindre qu'il eft requis h un perc
de famille, qui a femme et enfans a gouverner, et qu'il ne foit ausfi fi grand gull
ne puisfe fuffire a gouverner, laisfant une femme veufre eliargi le des petits enfans
orplielins.
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HAEST IS GEEN SPOET,
YEERDIGII RIJCK NIET GOET.

Ghy vrient, die hier dees ente fet,
Hebt op uw ftuck niet wel gelet;
Want wieder oyt een grooten tack
Op eenigh jeughdigh boomken ftack ,
Om dat als met een fnelle vlucht
Te brengen tot een rasfe vlucht,
Die gaet voor feker al te ras ,
En mift voor eeuwigh fijn gewas;
Ghy, gaet vry trager, weerde vrient!
Dat is dat bier, en elders dient.

Wie oyt fich met een fnellen fpoet
Wil brengen tot een machtigh goet,
En pooght in haeften rijck te zijn ,
Die vint fich veeltijts in de pijn,
In noot, in droefheyt, in gevaer,
En mift het dickmael allegaer.
't Is feker : al te veerdigh rijck
Es felden fonder ongelijck;
Maer goet, dat traegh en lanckfaem veft ,
Dat is de menfchen alderbeft.

Poco a poco van a lexos, y corriendo a mal lunar.
(L
Aclagitao :
Peu n peu va Con hien loin, et en courant en mauvaife place.
LATInIJM diehfin ;

ecleritas infamis naufragiis.
GALLICT - 31

Proverbium:

Qui dens un an vent eftre riche, a la moitie on le pond.

I

51

202

T' SAMEN-SPRAECK.

KINDEREN
HINDEREN.
ANNA.

Geen wewenaer met kinders trout,
Ten zy ghy fchamel zijt of out :
Die moeder wert, noch zijnde maeght,
Ghemeenlijck haer altijt beklaeght.
Het is een dinck gants fwaer om doen,
Eens anders kinders op te voen
Hoe groot ghy zijn mooght van gedult,
Noch heeft de ftief-moer al de fchult.
En of de bruyd'gom al fijn bruyt
Yet pooght te maken vooren uyt,
Als tot vergelt van haer verdriet ,
Den goeden man vermagh het niet :

Want, fchoon by u wel heeft gefint,
Ghy mooght maer deelen als een kilt.
Soo yemant op een jonghe ftam
Een grooten tack te inten quam ,
Met half volwasfen fruyt belaen ,
De vrucht verdrooght, en moet vergaen ;
Oock fterft de int in korten tijt,
En 't boomken wert fijn kroontjen quijt;
Dies weet ick niet, wie van de dry
Heeft 't quaetft of 't heft van fijnder zy.
Een inte, die geen vrucht en heeft,
Al verr' de befte vruchten gheeft.

EURIP. in Andro.

Nunquam duplicia conjugia laudavero mortalium,
Nec bins matres habentes liberos.
VIVES liar.

1, de la Fortin. Chrefl.

Il y a des peres , fi mal advifez, qu'ils eftiment a leur fine devoir eftre bon mare,
un chacun qui leur femble ton gendre: et par ainfi ils ne regardent bien fouvent fi
non aux richesfes, noblesfe, ou cc qu'ils eftiment leur devoir eftre profitable, et non
les chofes qui font convenables a la fine.
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CUPIDINIS LOCULI PORN VINCTI.
(1- JUDE ' S KASSE ZONDER SLOT.)

Of fchoon de vruchten van den pijn
Soo hart gelijck als keyen zijn,
In voegen dat een handigh man
Daer uyt geen notes krijgen kan
Al flaet by daer om menighmael
Met yfer of met vinnigh ftael ;
Nochtans, dit alles onverlet,
Soo ghy die voor den viere fet,
En laetfe daer een wijle ftaen,
Gewis de block fal open gaen ;
Het vier dat heeft een wonder kracht,
Het maeckt oock harde quaften facht ,
Het koockt en ftooft, het leyt en werckt,
Meer als het oogh van buyten merckt ;
Maer let'er op : wy fpreken hier ;
Byfonder van het minne-vier.
Ick heb wel eer een man gewent
Tot fparen uyter aert gewent,
Hy was foo boven maten vreck ,
Hy at byna zijn eygen dreck,
Hy foot het op al wat m'er at,
Maer boven al fijn ouden fcbat ;

Al wat by deelde, wat by won ,
En fagh fchier noyt de guide fon,
En fagh geen ftralen van de maen,
Maer moefte ftaegh gefloten ftaen ;
Geen vrient , of maeght, of fchamel bloet,
En konde buygen fijn gemoet,
Dat by van hem iet trecken fou
Voor hongers noot of ftrenge kou;
En of hem fchoon een koorts bevanght,
Die hem tot aen de ziele pranght,
Hy lijt de fteken van de pijn,
Hy wil geen vijfen medecijn ,
Geen vuylen apotekers dranck ,
Hy braeckt alleen maer van den ftanck ;
Dan, vrienden, daer en fchort'et niet ,
Maer gelt to geven is verdriet.
't Geviel eens onder dit beflagh,
't Geviel eens op een blijden dagh,
Dat onfen vreck foo verve quam,
Daer hem omvingh een fnelle viam,
Een felle ftrael , een innigh vier,
En 't quam hem van een geeftigh dier;
•
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Die vry wel na den gelde frnaeckt :
Ten eerften ketens menighfout
Van dit en dat, van enckel gout,
Dan wayers met een gouden fteel,
Dan fchoone peerels om de keel,
Dan haggen, die aen alle kant
Sijn als geboort met diamant.
Maer deer en blijft'et geenfrns by,
Daer koomt al meer uyt dit gevry ;
De miltheyt gaet men weet niet waer,
Het Itrijgheer . al een nieuwe jaer,,
Een mart-ftuck, of een kerremis,
Wat maer ontrent de vrijfter is ;
Men foeckt maer oorfaeck over al ,
Hoe dat men eerlick geven fal.
'k En weet niet waer men defen man
Bequamer by gelijcken kan ,
Als met de vrucht, dien harden quaft,
Die aen de fteyle pijnen waft;
Vermits die noyt eens open gaet,
Dan alsfe by den viere ftaet,
Niet dat een ftramtme beurs ontbindt
Als Venus, en haer dertel kint;
Want wie'er paft op haer gebodt,
Die krijght een kasfe fonder hot;
Maer boven al een oude vreck,
Die is hier uytermaten geck ;
Want 't is van outs: dat out en mal
Is uytgelaten boven al.

Bat was 't dat hem in haeft bekroop,
En fachjens in den boefem floop.
Siet daer terftont een vreemt beleyt,
Siet daer een felfaem onderfeheyt,
Siet, eer het iemant dencken kan,
Jan Tayaert is een ander man :
De beurfkens van fijn groote tas,
De laykens van fijn ganfche kas,
Sijn hant, die eerft foo vinnigh hoot,
En noyt aen iemant gunft en boot,
Die gingen open al te mael ;
Juyft foo gelijck een Sonne-ftrael
Een treurigh bloemken open treckt ,
Dat met den rijm lagh overdeckt;
Hy biet, by fchenckt men weet niet hoe,
Hy geeft gelijck een Meyfche koe,
Hy fent geduerigh aen de maeght
Al wat de jonckheyt wel behaeght :
Een fchoone pluym, een Franfe beurs,
En ftoffe tot een onder-keurs,
En fyde bloemen dier gekocht,
En ftricken nae de kunft gewrocht,
En rieckend poeyer voor het haer,
Hantfchoenen, meer als feven paer,
Al uyt het weeligh Britten-lant ,
De befte die men immer vant;
En dan noch dingen fonder end,
Die ons Parijs te koope fent ;
Voor al ook frayheyt hier gemaeckt,

ctiNDINis loculi porno rincli.

Pinea nux duro circumvallatur amictu ,
Et rigido claufas cortice Pundit opcs;
Si tamen bane tepido foveat mod6 flamma calore,
Nucleus e facili malice fponte het;
Qui mod divitias tenebris damnabat avarus,
Inque cavam nummos defodiebat human,
Prodigus effufis vomit aure dona crumenis;
Unde fit hoc? gelidam pectus amore edict.
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MET SUET TE SPREKEN
IS "11 HART TE BREKEN.
PHYLLIS.

Dat ghy my leert voor 't alderleft ,
Is, mijns bedunckens , verr' het belt.
Nochtans foo wou mijn vader wel
My gheven aen een out ghefel ,
Alleenlijck om fijn ghelt en goet;
Maer 't is ganfch teghens mijn ghemoet.
Wat raet nu, Hey', om dit t'ontgaen?
ANNA.

Stelt u noch ftuer, noch bitter aen,
Weeft hens van monde, zijt niet ftraf ,
Om hem yet wes te dringhen af:
Want fulex te doen , is deught noch eer;

CLAUD.

Oock foo vermagh de heufheyt meer
In defe faeek , en over al,
Als eenigh onbeleeft gheval.
't Eerbiedigh fpreken is u nut;
Dat is het maeghdelijck ghefchut,
Dat is den hamer, en de kracht,
Waer door een fteenigh hart verfacht.
Hoe ftijf ghy den pijn-appel ftoot,
Hy hout ghefloten fijnen fchoot,
Nochtans foo fal by open gaen ,
Soo ghy hem ftil by 't vier laet ftaen.
Al waer ghewelt Diet op en hecht,
Dat brenght beleeftheyt wel te recht.

.
Peragit tranquilla poteftas
Quod violenta nequit.

.

IIORAT. 3. Car. 4.
Vim temperatam dij quoque provehunt
In mains; ijdem odere wires
Ornne nefas anima moventes.
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SUFFICIT UNA.
(EEN IS NOODIG.)

Als het entjen is gefet,
Alle tacken doen belet;
Daerom, wat ter fijden groeyt,
Dient ten naeuften afgefnoeyt;
Maer dat na den hemel waft,
Daer op dient to zijn gepaft;
Want dat in der hoogten fweeft,
Dat is, dat de vruchten geeft.
Rechte ftamme, Chriften menfch !
0, befnijt u aertfchen wenfch!
Wat behaeght u dit en dat,

So icil area.

Funditus Merentes extirpet in arbore ramos,
Quifquis adoptivse germina frondis amat.
Funditus ilk vagos animo deturbet amores ,
Germina legitimi quifquis amoris amat.
Lt bene legitimi conftent tibi fredera lecti,
Tollenda eft ammo turpis arnica tuo.
Una voluptatis partem ferat, una doloris,
rna tibi lecti fit comes, una cibi :
Cum fatis una domus, coquus uuus, et una catella,
Cur fera det fociam qua fociata tibi?

Groote ftaten, groote fchat?
Ach! dat al is anders niet,
Als dat van ter zijden fchiet ,
Als dat enckel hinder doet,
Datje niet en wort gevoedt;
Datje, met een voile fucht,
Niet kunt ftygen in de lucht;
Weert clan van u gave ftam,
Al wat u het voetfel nam.
Siet, dit is de ware leer,
Een is noodigh , fonder meer.

SIffficil foam.
Quid mihi vobifeum eft, humiles main pondera
Vos aliquis lateri demetat enfe meo:
Nulla datis, vel 11 qua datis, non mitia porna ,
Non pyra, non vobis aurea main rubent.
Ille mihi, recto qui tramite vergit in aftra,
Surculus ilk mihi folus alendus eris.
Dummodo fe mihi det, tollat Deus, omnia tullat,
Tollere me prohibet quidquid in aftra caput.

rami?
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EEN IS GHENOEGH.
ANNA.

doet wegh uw eyghen kop,
Ghy
Wanneer ghy krijght een ander hooft,
En uwen boefem dan berooft
Van ailes dat, ter fijden aen,
Uyt eyghen finnen koomt ter been.

Als ghy nu in den ftaet gaet treen,
Daerom ghy God laugh hebt ghebeen ,
En dat uw vader tot u feyt:
Dees is van God u toe-gheleyt;
Siet bier , mijn kint , dit is uw deel.
Wel aen , ghy , voeght u dan gheheel,
Om, die het is, te laten in
Tot 't middel-punt van uwen fin ;
En volght hier in den handel van
Een wel-ervaren boomgaert-man ,
Die, om fijn int te doen ghedien ,
Ghedooght gheen tacken van ter zien,
Maer watter buyten d'inte fpruyt ,
Dat treckt hy af, en roeytet uyt.
Hy isfer oock wel mee gliepaft ,
Wanneer der maer een int en waft.
Ghy med', om wel te zijn verheelt,
En laet uw gunft niet zijn verdeelt.
Dies al de jongh-mans, u bekent,
Gheheel uyt uw ghedachten fent.
Uw vrienden med' en eyghen bloet,
Oock vry wat uyter hartert doet ;
En weeft oock felfs in dit gheval
Met uwe moeder niet te mat.
Al wat met veel eerft was gemeen,
Behoort nu toe aen een alleen.

Noch fteeckter wat in d'intery ,
Dat niet en dient ghegaen voorby :
Hoe wel de ftam geeft al de jeught,
Waer door den heelen boom verheught,
Het fchijnt nochtans dat al de vrucht
Heeft van de int haer fap en fucht ;
Want al wat datter groeyt en waft ,
Is maer alleen aen d'inte vaft.
Geeft alle tijt uw man de eer,,
Al brenghdy fchoon misfchien wat meer
Tot baet' en 't huw'lijcx onderftant,
Als hy, dien ghy neemt by der hart.
Een vrouwe die te fegghen plagh :
Van my koomt al den heyl'ghen dagh ,
Al watter fwemt is myne vis,
En weet niet recht , wat huw'lick is.
Soo haeft als 't lichaem is ghemeen ,
En heeft het wijf gheen goet alleen ;
Want fiet, 't is aller volcken leer :
Soo wie een man neemt, krijght een heer.

Leert, tot des echten ftaets beftier,
Noch dit van onfen hovenier :
Die, als de tacken zijn ghevelt,
Al-eer hy noch fijn into ftelt ,
Berooft het boomken van fijn top.

this langhe fprack dit lieve paer :

Doch Anna wert , foo 't &been, ghewaer
Dat eenigh menfch daer was ontrent;
En daer mee was haer praet ten ent.

viers lib. 1. de Chrifi.
Conjugium prmcipit debere mulierem exiftimare maritum fibi esfe omnia, omnibufque earls nominibus unum fuccedere: quod fibi Hectorem esfe ait, apud Homernm,

probisfima Andromache:

Tu mihi, to folus pater es, materque verenda,
Tu dulcis frater,, to gratus ad omnia eonjunx.
SENECA.

Calla ad virnm matrona parendo , imperat.
PLUTARCH. in precept. Matrinzon.

Comma en one coupe, ou it y plus de leau que du via, nous l'appellons via
neantmoins: ausfi la maifon et le Bien dolt tonfiours eftre nomme du mary,, encore
que la femme en alt apporte la plus grande parts e.
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KORT BEGRYP
VAN 'T GENE IN DESE T'SAMEN-SPRAKE,

OVER DE

MAEGHDE-PLICHT,
VERHANDELT WERT.

Bedenckinge op het huwelijek , ende oftet geraden is to trouwen.
Gheen vryagie lichtveerdelijek , ende fonder voor-weten van ouders aen to vanghen.
Oftet betamelijck is voor een jonck-vrou , uyt eygben beweginghe, haer ouders aen te porren om ten huwelick befteet to werden.
Dattet een goet vader des huyfgefins toe-ftaet den houbaren tijt fijns dochters waer tc nemen, ende tijdelijck daer in te voorfien ; endc of, by gebreke van
dien, de dochter felfs daer in yet vermach.
Lichtelick ende in haefte fich to laten bewegen tot eenigh houwelick , mitfgaders fich felfs daer toe vorderen , forghelijck voor jonge dodders.
Goede huwelijckfche ghelegentheden niet lichtveerdelick van de hant te flaen.
Of, ende hoe Terre een jonge maeght haer huwelijck felfs vermagh to bevoorderen, ende aen te drijven.
Bedenckinge, of een Vader vermagh met fijn dochter to vryen fonder op-fprake, of kleynicheyt: ende by wat middel fulex gliefehieden kan tor
minfter quetfinghe.
Aen-merekinghe, int voor-by gaen , op de hoedanigheyt van de kleedinghe van jonge dodders.
Weygerkonft bevallijek ende voordelijek int (tuck van vryaje, ende wat mate daer in te houden is.
Groote vryheyt in 't vryen fchadelijck.
Schoone woorden, ende hooghe beloften des vervoerdeu minnaers, fonderlinghe tot ()audit hellende, voor verdaeht to 'louden.
On-aerdige ende on-heufe kacke-lackers hoe te bejeghenen.
Keunisfc voor liefde; ende het ongemack van het tegen-deel.
Offet betamelick is voor een jonge dochter tot tijt-verdrijf yemant aen te houden, ende voor kort-wiji onderlinge met jongh-mans to fchersfen ende jocken.
Offet geoorloft is voor jonge dochters yet to fehencken aeu jongh-mans, ofte yet van de felve t'ontfangen.
Sped-fleck ende uyt-huyfigh to zijn, forgelick ende onbetameliek voor jonge maeghden.
Aen-merckinghe op 't nau-houwen van jonek-vrouwen , elide of fulex in defe landen voordelick is.
Bedenckinge op 't verkiefen van een man.
Offet wel over een koomt een groot lief-hebber van boecken, ende een goet vrou-man te zijn.
Gheeu huwelick te gronden op kalver-liefde ; ende fwarigheden ontftaende uyt het teghen-deel.
Meer op het inwendighe , Ids uytwendige, in de verkiefinglie van een man te letten.
Aen-merckinghe , offet geraden is voor een jonge dochter, haer tot een out man, ofte weduwenaer, fonderlinghe voor-kinderen hebbende, to begeven.
Dochters by haer ouders gheporret werdende tot eenigh huwelick, dat haer teghens ftaet, hoe haer te draghen.
Gliedenck-waerdighe vermaninghe aen alle nieu-gehoude jonck-vrouwen.

WAPEN-SCHILT
ALLE

EERTARE MAEGFIDEN TOE-GEEYGENT.

Wy !even in een tijt, dat yder een fijn wapen
Weet, na fijn eyghen fin, van hier off daer te rapen :
Den defen voert een leeu of arent in fijn velt,
Den genen heeft een ftier in fijnen fchilt geftelt.
De wapens zijn vervult met alle vreemde beeften.
Vraeght yemant: waerom dat? — foodanigh zijn de geeften,
Van defe, die den naem, en niet de daet, vereelt:
Sy dragen haren aert in wapens af-gebeelt.
Maer ewij1 aen dees en geen een wapen wert gegeven,
Waerom en wert'er noch geen wapen toe-gefcbreven
Aen u, o 's werelts oogh, o maeghdelijck geflacht!
Die in des minnaers hart foo edel zijt geacht.
I

En is'er geen Heralt, die, na den eyfch van faken
En na u fachten aert, een wapen weet te maken?
Die, voor een wreeden leeu of voor een fellen ftier,
U fchick' een fchaepjen toe, of noch een foeter dier?
Neen, tot op defen dagh en heeft men niet vernomen,
Dat yemant, bier int lant of elders, is gekomen,
Die, voor Cupidoos fael of Venus hoogh geficht,
Heeft tot der maeghden eer een wapen opgericht.
Het ftaet dan noch to doen. Dorft ick my onder-winder,
Te wefen een Heralt of wapens uyt te vinden,
Het beelt, dat ghy nu fiet bier voor uw ooghen ftaen,
Dat food' ick voor een fchilt de maeghden wijfen aen.
63
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Ghy fiet een druyven-tros, met koelen dauw behangen ,
Wiens aengenaem geficht een yder doet verlangen ;
Een tros, niet nu of dan gegeesfelt van de wint;
Niet, hier of daer, gefoolt van eenigh dertel kint :
Een tros, daer noyt de form' heeft vinnigh op gefteken ,
Maer die, bedeckt met looff, haer ftralen is ontweken ;
Een tros, aen wie noch fpreeuw noch hart-gebeckte mus,
Heeft in de druyv' gedruckt een al te diepen kus.
Een tros, daer uoyt een worm is tusfchen in-gekropen,
Daer noyt een geyle bye de jeught heeft uyt-gefopen.
Een tros, die noyt een feug' met kruypen heeft gefchent ,
Daer noyt een ftoute vlieg' haer beck heeft in-geprent.
Een tros, daer noyt een fpinn' haer raegh heeft om-getogen,
Daer noyt een vuyle fleck haer dracht heeft op-gefpogen.
Fen tros, daer noyt een mays, daer noyt een fnoode rat,
Int duyfter van de nacht, haer deel van heeft gehadt.
Een tros , noyt aen de muyr door wrijven af-gefieten ,
Noyt onder hare fchors van mieren uyt-gegeten ;
Een tros , die noyt foo hart gefpannen heeft geftaen ,
Dat haer door groote jeught het fapjen is ontgaen.
Een tros, door val noch (toot geberften noch gereten,
Aen wie noyt kern' en is ontvallen door de fpleten.
Een tros, die noyt een holm oneerlijck heeft bedot,
Van buyten niet geblutft, van binnen niet verrot.
Een tros, daer noyt een menfch met vingers op en druckte,
Daer noyt vermeten hant een druyfken van en pluckte.
Een tros, een gaven tros, noch vers en onbevleckt,
Noch met fijn aerdigh waes van alle kart bedeckt.

De kranfkens , die ghy fiet rontfom het wapen fweven ,
Is vingh-koort, wel te recht de maeghden toe-gefchreven;
Een kruyt, van fachten aert, gedweech en foet ter hant:
Leert, maeghden, aen uw kruyt facht wefen van verftant.
Een kruyt, dat nimmermeer plach in de lucht te fwieren;
Dat is gefeyt: 6 maeght, weeft zedigh van manieren!
Een kruyt, dat altijt kruypt en noyt en fijght om-hoogh,
Om dat foo dient te zijn der maeghden eerbaer oogh.
Een kruyt, wiens jeughdigh loof geen vorft en kan doen wijcken:
En laet geen Vorft, 6 maeght, uw weerde maeghdom ftrijcken!
Een kruyt, dat, hoemen 't teelt, nochtans geen zaet en heeft,
Tot teycken, dat een maeght aen niemant yet en geeft.
Een kruyt, wiens aerdigh blat alleenlijck waft by paren :
Leert, maeght, voor een alleen uw foete jeught bewaren!
Een kruyt, dat dickwils bloeyt, maer noyt int zaet en fchiet:
Thoont elck wel foet gelaet , fchoon kint, maer hooger niet!
Een kruyt, beyd' fwack en recht; een kruyt bequaem te hechten
Aen 't bedde van de bruyt, om kroontjens of te vlechten.
Een kruyt, dat niet en buyght, als metter hant geleyt:
Peynft, maeghden! by u felfs, waer toe dit wert gefeyt.
Een kruyt , wel met een bloem , doch fonder reuck bevonden:
Wegh mufcus, ambre-grijs! wegh rieckend' kruyt, gefonden

Van Pegu of Ternas of ander vreemt geweft:
Een maeght die niet en rieckt, die rieckt wel alder-beft.
Een kruyt, dat haet de fonn' en waft al meeft ter zijden :
't Is rechte maeghden aert het oogh van 't volck te mijden.
Een kruyt, dat van fijn ranck wel licht fijn wortel maeckt :
Maeght, fet u voeten vaft ! uw lofheyt wert gelaeckt.
Een kruyt, Peer na-gelijck , maer minder, als laurieren :
Weeft vrouwen in verftant en maeghden in manieren!
Een kruyt, wel vroegh gebloeyt, maer nimmermeer bevrucht:
61,/ dingh verblijt een vrou, maer is der maeghden fucht.
Een kruyt, wel fonder zaet, al-lijck-wel niet verfchoven ,
Maer, om fijn aerdigh blat, gewilt in alle hoven :
Al zijdy niet te rijck, fchoon maeght, hebt goeden moet !
Een fegen-rijck verftant gaet boven gelt en goet.
Ben kruyt, een recht gewas , al wertet niet gedwongen;
Voor al, fchoon kint, voor al, wacht u voor kromme fprongen!
Een kruyt, een aerdigh kruyt, dat in fijn teere bloem
Stelt alle fijn lof, heeft alle fijnen roem.
Wel aen, ghy broofe waer, teer goetje, fwacke dieren!
Leert hiervan uwe jeught in eerbaerheyt beftieren!
Uw eertjen is uw goet, uw bloemcken is uw al;
Ach! 't is met u gedaen, foo dat koomt tot een val!

Vraeght ghy , wat my beweeght aen maeghden te befteden
Een wapen met een druyv'? fiet hier,. int kort, mijn reden :
Al wat aen u, of my , in defen tros behaeght ,
Dat is, of dient te zijn, ontrent een ware maeght.
En wildy fulcken een Tien af-gebeelt na 't leven ,
Soo leeft, wat van de druyv' bier voren ftaet gefchreven ;
En wordy dan gewaer , dat alles op u paft,
Soo ftaen uw faken wel, foo gaet uw maeghdom vaft.
Merck dan , en over-weeght eens alles int byfonder,
Al fpreeckt ick van een druyv' , daer fchuylt wat anders onder;
Want wat hier vooren ftaet, foo 't recht wert over-leyt,
Heeft alles in een maeght een heymelijck befcheyt.

Maer wat fal 't eynd'lijck zijn? foud' yemant mogen feggen :
Sal beyde druyv' en maeght dan ledigh blijven leggen ?
Soo niemant is gelooft haer vrucht te taften aen,
Soo moeten druyv' en maeght in ongebruyck vergaen.
Niet foo : daer is een wegh, om defe vrucht te raken,
Om, met een volle mont, van hare vrucht te fmaken :
Siet ghy wel aen den tros een aerdigh fteeltjen ftaen?
Dat is , dat is den wegh, om haer te raken aen ;
Dat is den rechten wegh; en foeckt geen ander wegen,
Soo ghy wilt gaen te werck, als eerbaer luyden plegen;
Dat is den rechten wegh, om dat gewenfte pant,
Te grijpen fonder vleck, te raken fonder fchant.
Maer om u, die dit leeft, niet langer op te houwen :
De druyf-tack is een maeght, haer fteeltjen is het trouwen ;
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De hant, die naer de tros , met heufche vingers taft,
Is luft tot eerbaer min, die niemant en verraft.
Wel aen dan, wie ghy zijt , grijpt defe weerde panden
Niet plompelijcken aen, met ongewasfchen handen;
En fchoon ghy krijght u wenfch, bout even-wel noch maet,
Want felfs de befte fpijf' te veel gegeten fchaet.
En ghy , u teere maeght, voelt ghy uw trofjen rijpen ,
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Soo latet op fijn tijt en by fijn fteeltjen grijpen ;
En als een cerbaer hant uw foete vruchten pluckt,
Seght dan , met vollen mont: het is my wel geluckt.
In tijts , met vrienden raet , .in echten ftaet te treden,
Dat is den beften voet om maeghden te befteden ;
Want die haer fonder fmet in eerbaer liefde draeght,
Al wertfe fchoon een vrou, foo blijftfe doch een maeght ".

1) Chryfoftomus. Het huw dick is een tecede footle van maeghdom ; te weten foo wanneer het felve eerlijek , tusfehen man ende rrouwe , Leleeft Wert.

AEN

EERBARE, ACHTBARE, CONST-RIJCKE JONCK-YROU

ANNA ROEMER S.
Den hemel heeft gebaert : van daer is af-gekomen
Een dier, een heerlijck dier, dat wy een menfche noemen;
Een dier , der dieren vorft , een wonderbaer gebou,
Wiens hoogh-verheven geeft fweeft over man en vrou.
Wat roeptmen overal : het moet, het fal hem rowel] ,
Die yet meer drucken wil int losfe brein der vrouwen
Als flechtelick de naeld' te paren metten draet,
Of hoemen mette fpil en fpinrock omme-gaet?
Wat roeptmen over al, dat aen het vrou-geflachte
Geleertheyt veeltijts brenght verkeertheyt int gedachte?
Wat roeptmen over al , dat maeghden, wijs en kloeck ,
Bevlecken int gemeen den maeghdelijcken doeck?
Koom, feght my doch: waerom en fal een maeght niet vatten,
Soo wel als ghy of ick, van wetenfchap de fchatten?
Is dan het manne-volck foo hoogh en kloeck van aert,
Dat al de wijfheyt zit gedoken inden baert?
Woont al des werelts geeft juyft inden geeft der mannen?
En is dit geeftigh volck van geeftigheyt verbannen?
Wat maeckt men ons al wijs ! gewis , dit aerdigh dier
Heeft, ruym foo diep als wy, zijn deel in s'hemels vier.
Wie heefter oyt gehoort, dat dwaefheyt waft door reden?
Of dat de weerde deught verflimt des menfchen feden?
Wie heefter oyt gehoort, dat wijfheyt brenght ten val?
Swijght ftil verkeerden hoop : ten fluyt doch niet met al.
Wel aen nu, wie ghy zijt, door-fnuffelt al de maeghden,
Die oyt den fnellen loop van Pegafus na-jaeghden ;
Hoe dat ghy 't heft of leght , hoe veel ghy foeckt of leeft,
Geen isfer oyt geleert, en geil met een, geweeft.

Ghy brenght my Sappho voort : maer Sappho , wiens gedichte
Noch huyden is bekent, is niet geweeft de lichte,
Die Phaon, Venus wicht, oneerlijck heeft bemint ,
Maer een, die tucht en eer ten hooghften hadt befint.
Dan neemt, dat ghy misfchien of deel of geen mocht weten,
Die, door der mannen lift, haer felven hadt vergeten;
Daer tegens wederom ftell' ick een grooter fchaer
Van maeghden , wel . geleert en niet-te-min eerbaer.
Wie fal ick noemen eerft? U, Theia! wiens gedichten
Noyt voor den hoogen fangh Homeri wilden fwichten ;
Een maecht nau twintigh jaer, als u de bleecke doot
Ginck leyden , metter haeft, nae Carons fwarten boot?
Sulpitia! van u magh 't vrou-geflacht wel roemen ,
Want Martialis felfs derf u wel heiligh noemen ;
Al is by een trou-want van Venus dertel hof,
Noch uyt een vuylen mont perft reynigheyt haer lof.
Cleobuline, koom! u moet men hier oock prijfen ,
Cleobuli geflacht, een van de (even wijfen ;
Na dat u fijnen naem en deught uw vader gaf,
Droeght ghy uw maeghdom mee, maer niet uw lof, int graf.
Sal onder deef uw fpruyt , Pitagora! niet wefen ,
Die naer haers vaders doot in fijne fchool' quam lefen ,
En ftaend' op fijnen ftoel , ginck brengen aen den dagh
Wat Thales oyt bedacht en Plato fchrijven magh?
Denckt , offer nu een maeght vol fchoonheyt deught en eeren,
Hier in een hooghe-fchool de jeught beftont te leeren ,
En deed' al-daer haer leaf' en, met een foeten mont,
Van konft en hooghe leer, ontfloot den rechten gront
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Wat zy het hooghfte goet, hoe dat men moet in-binden
De tochten des gemoets ; of wat de fnelle winden
En fneeu en bagel baert; waer af het aertrijck beeft;
Waerom de zee haer ftroom, by beurten, neemt en geeft; —
Wat toe-loop fonder zijn om fulcken lest' te hooren!
Die ftem loud' aen de jeught vry dieper gaen in d'ooren,
Dan offer ergens faet' een Grimmert, 't hooft gefronft,
Neuf-wijs en, foo by meynt , groot-vader van de konft;
Een Grimmert, ruych-gebaert, die, door een hevigh krijten,
Doet daveren de fchool, en dwinght de lucht tot fplijten ;
Spreeckt even als een Prins, en hoot als voor gewis ,
En dat fijn woort, een wet; fijn plack , een rijck-ftaf is.
De kleyne borgery zit in geftadigh beven ,
De vreefe neemt haer meer, als neerftigheyt kan geven.
Maer facht wat, mijn vernuft! 't is wat te verr' gegaen,
Uw radt glijt buyten (poor, kieft weer de rechte baen.
Phenomone! van u moet ick al mee vermelden ,
0 vinfter van 't ghedicht, bequaem tot lof der helden!
Corinna, geeftigh dier! ghy dient hier oock getelt,
Ghy wert in Griecxfchen rijm voor Pindaro geftelt.
Maer wat beweeght ons doch , in over-waelfche boecken ,
Den wijt-vermaerden lof der maeghden op te foecken ?
U wil ick maer alleen, tot vaftheyt van mijn woort,
U wil ick maer alleen, u, Anna brengen voort;
U Anna, helder licht van al deef' foete fcharen,
In welck' een eerbaer hart en wetenfchap hun paren,
Wie fal niet roepen uyt, die by u heeft verkeert
Een maeght kan eerbaer zijn, en niet-te-min geleert?
Ghy wert genoemt, 't is waer, de tiende van de negen,
Dien prijs koomt u wel toe, maer noch ift niet ter degen ;
Ghy wert genaemt, 't is waer, de vierde van de dry,
't Waer elders veel gefeyt, hier koomtet noch niet by.
Brenght al uw gaven t' faem, ghy drie-mael vier Goddinnen,
Noch fuldy niet te veel op defe maghet winnen;
Want fiet, wat uw getal kan hebben int gemeen,
Heeft Pallas uyt-geftort in defe maeght alleen.
Als Anna fcherfen wil, Thaleia moet haer wijcken,

Men magh haer in het ernft met Cleio vergelijcken;
Ick fegge meer: door haer, door haer wert voort-gebracht,
Daer heel den maeghden-bergh noyt op en heeft gedacht.
Jonck-vrou , doen ghy my laetft, doen ghy my ginckt vermaNu met geleerden jock, en dan met hooger faken; (ken,
Wat foeter dagh was dat! het fcheen, dat, my te fpijt,
De Son haer reys volbracht in al te korten tijt.
Ghy ginckt tot ons genucht een nieu befteck verfinnen,
Te weten: hoe een maeght haer dragen moet int minnen,
En waer de lefte pael van eer en fchaemte ftaet,
Waer over nimmermeer een fedigh hart en gaet.
Uw voor-ftel dacht my goet: hier door quam my te voren,
Dat ick dees felve ftof wel eertijts had verkoren
Tot oeffening' des geeft; dies ginck ick na-der-hant,
En Focht mijn out gedicht, tot ick het weder-vant :
Het lagh daer in een hoeck, niet verre van 't verrotten,
Begraven onder 't ftof, bevochten vande motten
Ick nam het by der hant, verweckt als vande doot,
En nu, met uw verlof, leg' ick 't in uwen fchoot.

Siet, Anna fpreeckt hier meeft, een maghet wel ervaren,
Om al der maeghden eer int minnen te bewaren ;
Siet, Anna wijft voor-by, wat tucht en eer verkleent;—
En dubt niet inden naem, ghy zijt er mee gemeent.
Siet, Phyllis ronden kout beelt ons bier af de dieren,
Die om des liefdes toors nu eerftmael komen fwieren,
En prijfen wel haer glans, doch kennen niet haer kracht,
Dat foetlick-fotte volck, dat fott'lick-foet geflacht;
Die duyven fonder gal, deef' half ontloken rofen,
Die, naer een dellu-fien, nu wat beftaen te blofen;
Van defe nieuwe jeught is Phyllis ons een beelt,
Als fy, met vollen mont, niet dan van trouwen queelt.
Wel aen , Jonck-vrou, wel aen! ontfanght uw eygen wetten,
Die ghy tot het beftier der maeghden-rey ginckt fetten ;
En plackfe voor de deur van Venus hoogh gefticht,
Op dat een yder maeght magh weten haren plicht.
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Een die onlangs heeft geftreken ,
In 't wel-fpreken,
Prijs en eer in Themis hof,,
Heeft Apollo nu verheven ,
En gegeven,
Oock in 't rijmen grooten lot.

D'een is jonck , en onbefneden
In haer feden,
Wat te dertel tot de min ;
D'ander, rijp van deught en jaren,
Tracht te paren,
Metter eer en ouders zin.

Hy heeft langh en veel geftreden,
Met fijn reden,
Voor het recht en billickheyt ;
Maer nu gaet by Phcebo vieren ,
En vercieren
Onfe jeught met zedigheyt.

't Is onnoodigh meer te foecken
Geyle boecken ,
Valentijn , of Amadijs;
Anna fal u beter leeren
't Heufch verkeeren ,
Door haer deughtfaem onder-wijs.

Om de maeghden dan te ftiebten ,
Ginck by dichten
Defe jonghe-dochters-plicht,
En, met koddigh ffamen-fpreken ,
Geeft by ftreken ,
Daer vermaeck en leer in licht.

Themis moet haer tael-man geven
Deftigh leven ,
Om fijn uyt-fpraeck, vol gewicht.
Phcebus moet, met lauren-kroonen ,
Hem beloonen ,
Om fijn geeft, en aerdigh dicht.

AEN JONCK-VROU ANNA ROEMER VISSCHERS.
Anna Roem van onfe tijden ,
Boven 't Nijden,
Eer van 't prachtigh Amfterdam ;
Nu men uyt u moet gaen visfen
De gewisfen
Van de deught, is Momus gram.
L. PUETEMANS, D. M.
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Jeught, die eerft na uw's gelijcken ,
Om end' om begint te kijcken ,
Slechte duyfjens , fonder gal,
Hoort wat ick uw feggen fal :
Wildy dijne jonge dagen,
End' dijn liefde niet beklagen ,
Leert in tijts , wat goet en quaet
In het minnen omme-gaet ;
Leert in tijts , met rijpe reden,
In Cupidoos paden treden ;
Dats de kunfte , dats de flagh ,
Daermen op betrouwen magh.
Minners konnen liftigh veynfen ,
Anders fpreken, anders peynfen :
In het minnen leyt gevaer,
Yder seem zijn flaeghen waer.
Hondert minners, vijfligh gecken ,
Hondert woorden , vijftigh trecken,
Hier de hemel , daer de hel,
Vint men in het minne-fpel;
Hierom .moetm' int minnen wefen
Half vol hoop , end' half vol vrefen ,
Niet te heet, end' niet te kout,
Niet te blood', end' niet te ftout,
Niet te veyl , end' niet te grilligh ,
Niet te ftuurs, end' niet te willigh,
Niet te wijs , end' niet te zot ,
Niet te fchalck , end' niet te bot :
Af-geveerdicht end' geflepen
Op veel trecken , end' veel grepen,

Op het locken , end' 't gevley ,
Op het lachen , end' 't gefchrey,,
Op de praetjens , op de pronckjens,
Op de oogjens , op de lonckjens ,
Op het wefen fonder fchijn ,
Op het fuchten fonder pijn ;
Die daer gaet, kan flicke-floyen ,
Die daer zit , kan aerdigh toyen ;
Och! het minnen is foo foet,
Alfrnen 't wel van paste doet.
Wilj' hier van zijn onder-wefen,
Neemt dit boeck, end' willet lefen ,
Neemt dit boeck, dat op een lijft,
Al de vremde ftreken wijft
Minners volgen , minners vluchten,
Minners hopen , minners duchten,
Minners bitter, minners foet,
Minners quaet, end' minners goet,
Minners raden, minners gisfen ,
Minners raken , minners misfen ,
Minners fwackheyt , end' gewelt ,
Wert uw hier voor oogh' geftelt.
Jonge jeught, die van uw oogen
Zijt verraden, end' bedrogen ,
Komt te famen, maeekt een dans,
Komt te famen, vlecht een krans ;
Krans van myrthen en laurieren,
Om het hooft van Cats te cieren ,
Cats met hert en finnen eert ,
Die met reden minnen leert.
JAC. LUYT, J. C.
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Ouders , voogden, vrienden, broeders,
Maeghden-hoeders,
Eer-bewaerders van den doeck,
Als ghy dochters wilt befteden,
Soeckt u reden
Nergens, als in defen boeck.

Nafo heeft wel, in fijn leven,
Veel gefchreven ,
Hoemen mint , en wert gevrijt ;
Maer veel dingen, die wy leven,
Zijn mis-prefen,
Als onnut in onfen tijt.

Weduw'-vrouwen, eerbaer herten ,
Vol van fmerten,
Die nu zijn moet vrou en man,
Hebt ghy dochters jonck van jaren,
Teere waren ,
Hier is, data helpen kan.

Nafo, door fijn geyle ftreken,
Leert gebreken
Daer een eerbaer hart om fucht:
Maer dit boecxken, foet in leere,
Vol van eere,
Geeft ons wijfheyt met genucht.

Maeghden , die nu krijght behagen,
Om te jagen
In des liefdes jeughdigh velt,
Om niet buyten's weeghs te dwalen,
Hout de palen,
U in defen boeck geftelt.

Dat de maeghden wel beftieren
Haer manieren ,
Is voor d'ouders wonder foet.:
Datfe, door een eerlick trouwen,
Werden vrouwen,
Is voor heel de werelt goet.

Jongh-mans, die den krijgh der minnen
Wilt beginnen,
Eer ghy treedt in dit gevecht,
Leert, hoe ghy dees teere dieren
Dient te vieren,
Dit is 't boeck van 't maeghde-recht.

Beyde dees foo groote faken
Kan by fmaken,
Die dit boecxken vraeght om raet.
Het zy dan by alle menfchen ,
Die daer wenfchen,
Dattet wel op 't aertrijck gaet.
J. A. F.

LIFT.
Ons gefpel wil enckel trouwen,
Wat magh 't meyfken overgaen?
Sy en kan, noch wil, verftaen,
Dattet haer wel mocht berouwen :
Neen , by haer en is geen fchroom ,
't Is al boter totten bo5m.

Zijdy rijck van gelt en landen,
En verkieftdy dan een lief,
Juyft alleen na uw gerief;
Noch en zijn 't geen vafte banden ,
Want foo haeft fy is uw vrouw',
Springtet geckjen uytte mouw'.

Wat ift doch van Venus-jancken?
Suchten , duchten , nacht en dagh,
Geen vermaeck , als met geklagh,
Hopen, vreefen, duyfent rancken;
Al des liefdes pijlen zijn
Drie van vreughde, fes van pijn.

Soo ghy niet en hebt ten beften ,
En ghy trouter een als ghy ,
Och! dat's enckel flaverny
Van den eerften totten leften;
Slappe beurfe , weecken moet:
Wie kan winnen fonder goet?

Jongh-mans, laet u niet verblinden ,
't Is foo breet niet, als men feyt:
Die fijn (tuck wel over-leyt,
Sal in korten ftont bevinden,
Dat noyt man foo wel en trout ,
Of by vint yet dat hem rout.

Trouj' een fchoone, duyfent vreefen
Doen u beven als een riet,
En wat plaegh en vreeft men niet?
Sieckten , outheyt, vreemde meefen,
Vreemde winden in uw zeyl:
Schoone vrouwen, trots of geyl.

Gaedy gelt en goet bejaghen ,
Ghy,, die felfs niet rijck en zijt:
Kleyne liefde, gro't verwijt;
Dickwils fuldy moeten draghen,
Dad' u op den necke trapt;
't Is haer fchijve dieder klapt.

Is uw lief mis-maeckt van wefen,
Soo ift t'uwent altijt nacht :
En daer toe het heel geflacht
Kan van niemant zijn geprefen;
't Moet doch leelick zijn of vuyl ,
Want een huben broet een uyl.
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Soo uw wijf verftaet haer faken ,
Boven 't fpin-wicl of den doeck ,
Stracx foo grijptfe na den broeck ;
Want fy wil de meefter maken :
Gaedy wat te very' of naer,
Stracx foo grijptf' u by den haer.

Is een wijf wel op haer koten ,
Die wil dansfen nachten lanck,
Trots op haren fieren ganck ;
Menigh man heeft dit verdroten ,
Menigh man bleef in gequeel,
Dat fijn vrouwe liep te veel.

Hebj' een vrou die dickwils kindert,
Isle jaer op jaer bevrucht :
Yder kint , een nieuwe fucht ,
Yder kraem uw goetje mindert :
Kleyne kinders , noyt verloft ;
Groote kinders, groote koft.

Is uw vroucken facht van wefen ,
Spreecktfe woorden honigh-foet,
Laffe fpijf' en is niet goet,
Koft die bijt is meer geprefen.
Soo het fchaep is Poet van ftaen ,
Yder koomter fuyghen aen.

Is uw vrou befet int fpreken,
Stracx foo neemtfe 't booghfte woort ,
En foo koomtf' u daeghs aen boort;
Och! het hooft, dat dunckt u breken.
't Wijf, dat konftigh fpreken kan ,
Is een plage voor de man.

Wegh met liefdes malle treken :
Watmen hoort, of watmen Piet,
Oock het beft, is maer verdriet.
Waer toe voeghtrnen twee gebreken:
Yder menfche , wijs of geck ,
Heeft genoegh aen fijn gebreck.

JUVENAL. Sat. 6.
Nullane de tantis gregibus tibi digna videtur?
Sit formula, deeens , dives, fiveunda , vetuftos
Porticibus difponat avos , intactior onmi ,
Crinibus e Mails bellum dirimente , Sabin
illima cy gnu.
Rara axis in terns nigroque

TEGHEN-LIE T.
Wat mocht ons gefpeel bewegen
My het trouwen of te raen ?
Neen, 'k en kan dit niet verftaen ,
Want ten koomt my niet gelegen,
Eenfaem , fonder vrucht of vreught ,
Door te brengen al mijn jeught.

Soo daer een , uyt reyne minne,
Neemt fijns minder by der hant,
Dat gaet wel; een ruftigh quant
Kieft voor gelt een fchoon vriendinne,
Die in vrientfchap over-(tort,
Wad' in rijckdom quam te kort.

Lieve-koofen, foetjens quelen ,
Minne-klachten vol genucht,
En foo menigh lieven fucht ,
T'famen paren, vruchten telen ,
T'famen groeyen tot een ftadt,
Denckt, wat frayer dinck is dat !

In gevall' een goet gefelle,
Die 't niet al te breet en gaet,
Een verkieft naer fijnen ftaet,
Dat by fich te vreden ftelle :
Wat geeft kloeckheyt om het goet?
T'famen winnen is foo foet.

Nu wel aen, voeght u tot trouwen
Wie daer bift een rap gefel:
Waerom vreefdy voor gequel?
Daer en is geen aert van vrouwen,
Die niet haer vermaeck en heeft ,
Soo men reden plaetfe geeft.

Soo fich ymant gaet verbinden
Met een fchoon en geeftigh dier,
Is dat niet een hemel fchier?
Nergens is doch yet te vinden,
Daer het oogh foo foet op fpeelt ,
Als op een fchoon vrouwen beelt.

Als een kalis trout een rijcke ,
t'Jan! die infer dan wel aen :
Hy magh ledigh wand'len gaen,
Hier wat gapen, daer wat kijcken :
Goet verovert mette min
Is voor al een foet gewin.

Is uw lief mifmaeckt van leden ,
Soo ghy maer gebruyckt verftant,
Het en is u geen mifhant:
Moeg'lick isle goet van zeden;
Islet niet: de fchad' is kleen,
Sy is dan voor a alleen.

TEGTIEN-LIET.
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Heeft uw wijf foo wat vant malle,
Rekent dat voor geen gebreck:
't Is geen kermis fonder Beck ;
Treurt doch hieroni niet met alle:
Die wat malt, hout beft haer jeught;
Vrouwen fotheyt, mannen vreucht.

Isfe krepel uw beminde ,
Rekent dat voor geen belet,
Veel die prijfen dit int bedd',
't Is uw by-ilaep , niet uw winde,
Sy en loopt om prijs , noch winft;
Goede vrouwen loo pen minft.

Is uw vrou foo out van jaren ,
Datfe niet en kindert meer,,
En bedroeft u niet te feer :
Siet, nu moegdy fpelen varen ,
T'huys en laetje geenen laft ,
Sonder kinders , liever gaft.

Heeft uw lief foo quae manieren ,
Datf' u groet met norts gedruys,
Siet, nu leerdy, binnens huys ,
Ander luy gebreken vieren.
t'Gaet u wel, dat ghy die deught
Soo gevoegh'lick leeren meught.

Is uw lief niet wel ter talen,
Valt haer tonge traegh of krom,
En ontfet u daer niet om;
't Sal haer aen geen fpreken falen :
Noyt en waft mans ongemack ,
Dat fijn wijf te luttel fprack.

Liefde wetet al te voegen ,
Liefde neemtet al voor goet,
Liefde maeckt van bitter foet ;
Liefd' is moeder van genoegen,
Liefd' is vintfter van gerief:
Noyt en vont men leelijck lief,

Bona de malis elkere, fapientis eft.
32. q. verf. fi vxvrem.
Si uxorem quis habeat fterilem, five corpore deformem, five debilem membris , vel
ctecam, vel claudam, vel ii quid aliud five morbis, doloribus, laboribufque confectum
et quidquid (exepta fornicationis calla) cogitare poteft vehementer horribile; pro
focietate , fideque maritus fuftineat.

HANDERS-CLACHTE.
AEN DE

EERBARE, SEDEN-RIJCKE, SEGEN-RIJCKE JONC'K-VROU

CATHARINA VAN MUYLIVIJCIi.

Op een foete Meye-nacht,
Daphnis op fijn liefje dacht ;
Al was heel de kudd' in ruft ,
Slapens hadd' hy geenen luft.
Op de wegh was geen geril ,
Vee en honden lagen ftil,
En de vogels al-te-mael;
Maer alleen de nachtegael,
's Nachts to fingen wel gewent,
Sat en fleuyte daer ontrent.
Daphnis fagh de zilv're maen
Droevigh aen den hemel ftaen ,
I

Hy gingh dwalen , by haer licht ,
Buyten allemans geficht,
Tot hy vont een eenigh velt,
Daer hy fich heeft neer-geftelt,
Daer hy , met een tranen-vloet ,
Wt gingh ftorten fijn gemoet.
Hy began fijn droevigh werck
Int gewefte van Grijpfkerck ,
Aen het Zuyden van het dorp,
Niet veel verder als een worp;
Daer een hoeve ftaet geboort
Met haer boomgaert, zuyt en noon,
56
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En den dool-hof in het Weft,
Daer het freuyt is alder-beft;
Note-boomen op een ry
Staender negen, en daer by
Is ter zijden of een kant,
Dicht met dooren-haegh beplant.
Hier fat Daphnis, vol van min,
Vol van ongeruften fin,
Hier began by fijn beklagh,
T'wijl hem niemant hoord' of fagh:
„Galathea, geeftigh dier!
Oorfaeck van mijn eerfte vier,
Oorfaeck van een vaften bant,
Die mijn hart aen u verpant,
Als ghy, met een foeten lagh,
My koomt bieden goeden dagh;
Soete meyfjen, aerdigh dinck,
Soeter als een diftel-vinck,
Soet van fingen, en van praet,
Soet van wefen, en gelaet,
Soet, maer dickwils op een uyr
Weder uyter-maten fuyr.
Somtijts masker als een lam,
Somtijts felder als een ram;
Somtijts fwack , gelijck een riet,
Somtijts ftijf, gelijck een fpriet;
Somtijts broofer als een glas,
Somtijts tayer als een was;
Somtijts ftraf, gelijck een ftier,
Somtijts dwee, gelijck een pier;
Somtijts bitter, als een gal,
Somtijts honigh over-al;
Somtijts vriend'lijck, als een rhee,
Somtijts ftuyr, gelijck de zee;
Somtijts ziltich, als de vloet,
Somtijts weder fuycker-foet;
Somtijts vrolijck, fomtijts ftil,
Altijts, foo ick niet en wil;
Eeuwigh tegen my gekant,
Altijt naer een ander lant;
Eeuwigh tegens my gefet,
Altijt op een ander bedt.
Hoe geftaegh heb ick gefchreyt,
Sedert dat ghy hebt geweyt
In de velden van Dijfhoeck!
Sedert hebt ghy uwen doeck
Op een ander wijf' geftelt
Als de vrijfters van het velt;
Sedert draeghdy aen uw huyf
Kanten, als een kivits kuyf;
En een wronge hart en ftijf,
Hanght u, als een g'reel, om 't lijf;

Sedert hebt ghy uwe kraegh
Onder-ftut, als met een fchraegh;
Sedert hebt ghy uwen tret
Op een ander wijf' ghefet,
Als Lycoris rap te voet,
Of als Amarillis doet.
't Gaet nu anders als het pleegh,
Doen ick met u kennis kreegh.
Sedert ghy het hooffche vrien,
Tot Dijfhoeck eens hebt gefien
En de ftreken van de ftadt;
Sedert heb ick uyt gehadt,
Sedert noemt ghy my een loer,
En een klunten, en een Boer,
En een blutten, en een kluts,
Al, om dat ick juyft mijn muts
Niet foo fteets kan nemen of;
Al, om dat ick in het ftof
Niet kan fchraven, g'lijck een hoen
In de mis-put plagh te doen;
Al, om dat ick Zeeus en ront
Spreke Tuffer uytte mont,
En met drayen kan mijn reen
Als de linckers van de fteen.
Maer, al ben ick plomp en flecht,
Immers ben ick vroom en recht,
Immers isfer niet een maeght
Die haer over my beklaeght,
Dat ick, met een flimmen keer,
Oyt ontfutfelt heb haer eer;
Dat ick draghe mijnen roem
Van haer maeghdelijeke bloem;
Dat ick, onder fchijn van trou,
Yemant heb gebracht in rou;
Dat ick yemants fwaer verdriet
Heb verandert in een bet.
Defe mijnen vromen aert
Was u voor-maels lief en waert,
Want ghy feydet, dat bet lant
Juyft vereyfcht een ront verftant.
Maer, och-armen! dat's gedaen,
Al uw rontheyt is vergaen,
Sedert dat ghy kennis hadt
Met de quanten van de ftadt.
Eertijts was ick wel gefien
Als ick u maer aen gum bien
Soo wat kleyns, eens herders-gift,
Verfche kees van room gefchift,
Of een geele kees-roffoel,
Of een palingb uytte poel,
Of een fcherp-getande fnoeck,
Of wat mosfels van Dijfhoeck;
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Altemets een jongh faifant,
Vruchten van ons eygen lant,
Eygen queeckfel , eygen goet,
Hier in Zee-lant uyt-gebroet.
Dan van Souburgh een meloen ,
Of van Bottingh' een kappoen ;
Dan een wafel diep geruyt,
Wel gefuyckert en gekruyt,
En met boter vet gedroopt,
In mijn fnuytdoeck vaft geknoopt,
Die te Domburgh was gemaeckt,
't Heught my noch , hoe datfe fmaeckt.
Left-mael greep ick een lampraes,
En daer toe een jongen haes ;
D'eene, daer hy lagh en fliep,
D'ander , foo by voor my liep
Over een begraefde wey,,
Soete beefjens alle-bey ;
Stracx foo feyd' ick defe twee
Zijn voor u, o Galathee!
Noch heeft yemant my gebraght ,
Groote karfen , vroegh van draght;
Defe werden nu geplant
In mijn alder-befte lant,
En , terwijl ick fpit en delv',
Segg' ick foetjens in my felv'
Spaert dit boomtjen , karsfe-dief,
D'eerfte vrucht is voor mijn lief.
Somtijts quam ick tot u treen
Met wat dun-gewolde queen ,
Somtijts met een aertichock,
Of een vroeghen abricock ;
Als ick bracht een vogel.neft,
Date beviel u alder-belt;
Want ghy hadt foo veel te doen ,
Om de beefjens wel te broen ,
Datj' ontfloot uw witte borft ;
Die nu (dacht ick) die eens dorft 1
Die eens mochte metter hant —
Maer weer loopt mijn los verftant?
Ach, hoe klapp' ick uyt en in !
't Schijnt , ick ben berooft van fin.
Maer indien ick nu begonft
Haer te bieden mijne jonft
Met foodanigh kleyn gefchenck ,
Sy (gelijck ick vaft'lijck denck)
Soude, met een trots gemoet,
Alles treden metten voet.
't Is als geenen tijt geleen ,
't Soete Bier was doen te vreen
Haer te fpieg'len in de zee,
Als de ftroom lagh ftil en dwee,
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Niet gerimpelt van de wint,
Glijek-men die wel fomtijts vint.
't Gaeter nu al enders toe,
Sy is 't ftille water moe ,
En weft alle daegh gehult,
In een glas rontfom vergult ,
Spiegel noernt-men 't in de ftadt ,
Hier van wertfe trots en prat ,
Wantfe feet meer alsfe plagh ,
Meer alsf' in het water fagh :
Watfe geeftichs by haer heeft,
Wetter ergens aen haer leeft,
Wat haer wel ftaet, weeffe vry
Immers alfoo wel als wy.
En dat helder ftralend' licht
Van haer lodderlijck geficht ,
En diep lieffelijcken moat,
Schoonder als den morghen-ftont,
En dat bayrken facht gekrolt ,
Datter om haer voor-hooft roll ,
Is haer al te mael bekent,
En wel diep int hooft geprent :
Dies ontftaet in haren fin ,
Minnaers haet, en eygen min.
Gaet , o weerde Galathee!
Spiegelt weder in de zee.
Die tot dit eerft oorfaeck gaf,
Wenfch ick , tot verdiende ftraf,
Dat fijn lief, van facht en foet,
Trots en moedigh werden moet ;
Datfe , naer een foete min,
Krijgen moet een ftuyren fin.
Hoe diep leyt hy my int hooft,
Die my van mijn lief berooft!
't Schijut dat alle fijn gelaet,
Eeuwigh voor mijn oogen ftaet.
Hy, met noch fijn twee of drien ,
Was aen 't ftrande komen rien;
Daer fagh by mijn Galathee,
Soofe dreef het jonge vee ;
Stracx begon de dertel quant
Haer te grijpen by der hant,
Haer te fenden int gemoet
Een beveynfden , fteedfchen groet
Goeden dagh , fchoon harders kint,
't Alder-fchoonfte datmen vint,
Ghy moet wefen (foo ick acht)
Van der nymphen eel geflacht,
Of van Pales huyfgefin ,
Of wel felfs een wout-goddin ,
Want uw wefen en gelaet
Treckt geheel na 't hemels zaet.
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Meer en kond' ick hooren niet ,
Mits hy van de plaetfe fchiet ;
En geleyde mijn vriendin
Na fijn eygen luft en fin;
't Scheen fy woud' int eerft niet gaen ,
Maer het was terftont gedaen;
Al gelietf' haer wat geftoort,
Even-wel foo gingfe voort
't Scheen , al watfe vocht en ftreet ,
Datf' et maer in 't jocx en deed',
Siet, daer fat ick doen en keeck ,
Als een poel-fnep, op een kreeck ,
Root van gramfchap , bleeck van nijt ,
't Oogh vol tranen , 't hart vol fpijt!
Gaedy dan? wel! gaedy heen,
Galathea? gaedy treen ?
Gaedy moytjens hant aen hant,
Met dien onbefuyfden quant
Die ghy ganfch'lijck niet en weet
Wie hy is, of hoe hy heet?
Onbedachte Galathee,
Waerom zijdy nu foo dwee?
Waerom valdy nu foo foet
Voor een onbekenden bloet ?
Daer ghy ftaet , gelijek een muyr ,
Steegh en fpijtigh, norts en ftuyr,,
Als een harder, of fijn maet,
U verfoeckt , met heus gelaet ,
Om met hem te willen gaen ,
Daer de fchoonfte linden ftaen?
Harders-kint , indien ghy 't wift ,
Hoe een maget haer vergift ;
En hoe qualijck dattet paft,
Met foo afgerichten gaft
Sich te geven op de baen ;
'k Weet , ghy foutet niet beftaen.
Maer of ick was droev' of bangh,
Galathea gingh haer gangh.
Dies foo klam ick op de kruyn
Van den alder-hoogften duyn ,
Om te fien , met harten-rou ,
Dat ick wel niet fien en wou.
Sy gingh henen na de ftrant,
Vergefelfchapt mette quant ,
Die haer dickwils gaf een kus,
Slimmer als een kriele mus.
Hy geleyde Galathee
Van den oever in de zee;
Dies foo rees den zouten ftroom
Vry wat hoogher als den zoom
Van haer op-gefchorte kleet.
Is dat niet een fchoon befcheet,

Datmen foo een teere maeght
Plompelijck int water draeght?
Datm' een vrijfter, met gewelt,
Midden in de baren ftelt ,
Tot de golven grof en groot
Swalpen over haren fchoot?
Tot den vreefelijcken vloet
Brenght een fchrick aen haer gemoet ?
Tot haer kleet is vuyl en nat?
Is dat heufheyt van de ftadt ?
Eynd'lijck als de wulpfche luft
Van het water was gebluft,
Gingh een yder van de ftrant ,
En verkoos het drooge lant.
'k Meynde, 't fpel was doe gedaen,
Maer het gingh doe eerft-mael aen.
Stracx wiert daer mijn waerde pant
Om-getobbelt in het zant,
En dan weder om-gewent ;
't Dertel fpel en nam geen ent.
't Steets gefelfchap , uytte fteen ,
Is , al waeret buyten reen ,
Even foo, gelijck een beeft
Dat gebonden is geweeft ;
Wertet eens gelaten los ,
't Loopt als rafend' in het bos.
Doen en mocht ick langer niet
Staen begapen mijn verdriet,
Dies foo gingh ick na de kant
Van de krom-geboogde ftrant ;
Daer began ick mijn geklagh ,
een droeve minnaer plagh;
Daer hefchreef ick mijnen ftant ,
Met een rijfjen in het zant.
Eerft , een vaft-gefette min ,
Doen , een wanckelbaren fin ;
Dit was ick , en Galathee.
Onder-tusfchen quam de zee,
Als gelaten uytten toom ,
Swalpen met een groven ftroom,
Verre boven haer gemerck ,
En verpletterd' al mijn werck ;
Siet, daer gingh mijn foete min
Drijven heen ter zee-waert in.
Nijdigh water, bitter nat,
Segh eens, waerom doedy dat?
Waerom neemdy , mette vloet ,
Mede niet mijn droef gemoet?
Maer koom , fegg' my, foeten beck!
Soudy oyt wel zijn foo geck ,
Datje wout dijn weerde hant
Stellen , tot een eeuwigh pant,
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Aen een proncker trots en prat,
Aen een joneker van de ftadt?
Neen, 'k en loovet nimmermeer
Datje, dees of geen ter eer,
Laten lout een ruftigh quant ,
Sterck van leden, kloeck ter hant,
En font ftellen u gemoet
Op het meepfe fteets gebroet.
Ach! ten zijn maer halve mans:
Recht gefelfchap, om ten dans,
Om te kermis of ter feeft,
Speel te leyden haren geeft;
Nut alleen tot dertel fpel,
Sacht van handen, dun van vel ,
Noyt geoeffent, noch beproeft ,
Daermen manne-kracht behoeft.
Dit papiere volcxken gaet
Loncken, proncken, achter ftraet;
Niet alleenlijck aen de voet,
Maer aen handen oock gefchoet;
't Schijnt fy dragen hun te koop —
Fy , van dien verwijfden hoop!
Ick heb knoeften in de hant,
Dat is fauce voor het lant,
Dat's een lantfert, dat's een helt,
Juyft geboren tot bet velt.
Ick fou licht een ftuyren ram,
Alft my maer int hooft en quam,
Met mijn harde vuyften flaen
Dat hem 't hooren fou vergaen.
Ben ick bruyn ? wat isfet dan?
't Is de verwe van eon man.
Al die woonen op bet velt,
Dienen foo te zijn geftelt.
Kieft-men niet de fwarte pruym
Voor haer bloeyfel, wit als fchuym?
Denckt u niet het bruyne lant
Beter als het witte zant?
Ben ick ruych en dicht gebaert?
Dat's een peyl van ftercken aert :
Ick en ben des niet befchaemt,
Dat is rechts dat ons hetaemt.
Al het cierfel en de fchat
Van den boom , dat is het blat;
Wat is frayer aen het peert,
Als fijn maen', en lange fteert?
Onfe fchapen zijn geacht ,
Om haer woll', en ruyge yacht.
't Velt is eerlick door het kruyt,
Mannen, door een ruyge huyt.
Ick en weet niet watje let,
Datje hart en finnen let,
I
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Datj' u felven laet verraen,
Door het praten, door het gaen,
Door het proncken, en het treen
Van dees popjens van de fteen.
Schoon men gaeter fray gekleet,
't Isfer daerom niet te breet.
Schoon men ftrijckter moy en net,
't Isfer daerom niet te vet.
Schoon fy gaen geftickt, gekant,
Aen den hals , en aen de hant ,
Schoon haer kraeghj' is fijn en wit,
Denckt niet datter veel op fit.
Eertijts, en oock huyden noch,
Zijn de fteden vol bedroch :
Niemant, hoe befet of vroet,
Is daer vry van banckeroet ;
Treffen fulcke flaghen dan
Dees of genen goeden man ,
Die geen ftoot kan weder-ftaen,
't Is al med' met hem gedaen.
Walter handelt , vent, of koopt ,
Is foo onder een verknoopt,
Alsfer yemant breeckt de koord',
Stracx moet oock een ander voort.
Dit bejegent nimmermeer
Yemant, die niet al te leer
Mette gelt-fucht is befmet.
Die fijn herte niet en fet
Op het forrigh-vuldigh goet,
Krijght of fpeelt geen banckeroet.
Die in weynigh ftelt fijn luft,
Is Peer weynigh ongeruft ;
Maer die 't nette (pant te breet,
Vint, of hier of daer, fijn leet.
Die fijn fchaepjens 's avonts telt,
Alsfe komen uyt het velt,
En by vint fijn vol getal ;
Die en vraeght dan niet met al
Wat des grooten koopmans hooft
Van den foeten flaep berooft;
Hy en vreeft niet, dat fijn fchip
Mocht verzeylen op een klip;
Dat fijn waren, hier of daer,
Mochten komen in gevaer ;
Dat een roover , met gewelt
Mochte nemen fchip en gelt;
Dat fijn (chipper is een dief,
Datmen fijnen wisfel-brief
Mochte laten onbetaelt.
Denckt , hoe een die leyt en maelt
Op dees dingen, nacht en dagh,
Wijf en kint vermaken magh!
57
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Die int lant fijn woon-plaets ftelt,
En behoeft nau eenigb. gelt ,
En behoeft niet, om bet goet,
Te befmetten fijn gemoet ,
Of te handen in een fchael
Eere, ziel , en al-te-mael.
Uit de vruchten van het lant
Valt hem alles in de hant,
Want des aertrijcx milden fchoot
Schenckt hem, wat by heeft van hoot
Tot fijn kleedingh', ende fpijs,
Dat de ftadt al ftelt op prijs :
Waerm' in ftadt fijn gelt voor biet,
Geeft het milde lant om niet.
Wilj' eon hemd', of lijnen kleet
Eijn gefponnen , wel gereet ,
Wit gebleickt gelijck de fnee,
Ja , als ghy ,
Galathee !
Steeckt geen handen in de tas —
't Koomt al van ons eygen vlas.
een zieltjen of een keurs ;
Gaet oock dacrom niet to beurs
Spreeckt alleen de fchaepjens aen,
Die rontfom ons weyden gaen :
Hare dick-gewolde yacht,
Heeft de middel en de macht ,
Om ons, tegen 's winters leet ,
Te bedecken met een kleet.
Wilj' een leetje van een lam?
Of de beyers van een ram?
Wilj' een bockjen , of een geyt ,
Die noel' by de moeder leyt ?
Wilje 't fweerrick van een kalf,,
Of een fehenckel , heel of half?
Wilj' een vetten fchapen bout,
Voor den roock , of voor het zout?
Ghy en hoeft niet eens te gaen
Daer de fchamper quanten ftaen ,
't Zy in vlees-kraem of in hal ;
Sent maer yemant na den ftal ,
Die Baer flachtet, keel t , en wilt,
Ghy hebt alles watje wilt.
Wilj' een quackel , of patrijs ,
Of een val-duyf, uyttet rijs ?
Wilj' een vette jonge duyf,,
Of een kivit , met fijn kuyf,
Wilj' een fnepje langh gebeckt ,
Of een fmientje dick gefpeckt ?
Of een lijfter,, of een vinck ?
Of een ander locker dinck ?
Onder-werpt u goon gekijf
Van een leppigh hoender-wijf,

Die wel gran en leelijck fiet ,
Alfme'r niet genoegh en biet.
Met een netjen , met een (trick,
Met een uyltjen op een krick ,
Met een boogje , met een buys ,
Mette fpreen-pot aen bet hays,
Mette flagh , of vogel-lijm
Op de tuff hoop , in den rijm ,
Met een weynigh kruyt en loot ,
Vanght- men vogels kleyn en groot.
Soo 't u luft, met verfchen vis
Te vercieren uwen dis ;
Wat behoefdy reuck , of ftanck ,
Van een vis-wijf,, of haer banck ?
Hier wort vis genoegh gehaelt ,
Diemen , fonder gelt , betaelt ;
Sonder gelt, en met genucht
Pluckt-men bier des waters-vrucht.
Carper , brafem , baers, en fnoeck ,
Is to vangen met een hoeck ,
Wil 't niet wefen mette roe,
Neemter dan een netje toe,
Of een diep- getande fchaer,,
Of een fcherpen ellegaer ;
Daer mee' ftictmen vetten ad,
Goede loft voor 't middagh-mael.
Als -men maer een fuy ckjen fet ,
's Avonts eer-men gaet te bedd',
Schoon men flaept dan wel geruft ,
's Morgens vint-men fijnen luft,
's Morgens trect- men uyttet flick
Fijne palingh , armen dick.
Is dat niet een goet gerief ,
Datmen , by fijn foete-lief,,
Loon van trouwe min ontfanght,
T'wijl bet net een vifje vanght ?
Wilje keefe, groen als Bras ,
Keefe geel als maeglide-was ,
Die beneffens parmefaen
Magh op heeren tafel ftaen?
Wilje keefe facht en dwee ,
Wit als nieu-gevallen fnee?
Wilje keefe jongh of out?
Wilje boter geel als gout?
Wilje ftremmelis , of faen ?
Soete taerten , lecker vlaen ?
Room, gewelt met geel van ey ?
Melckgerechten veelderlev ?
't Wort den huyfman al beftelt
Zonder koften , fonder gelt.
Laet het volckje van de ftadt
Haer vry drincken vol en zat ,
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Of in fchralen duytfchen wijn,
Af-gedreven van den Rijn;
Of in 't luttigh Spaens gewas,
Datter ftaet en brant in 't glas;
Of in 't rosfe Franfche nat,
Daer in yder, 'k weet niet wat
Weet te mengen, daer in elck
Onfe honich, orife melck,
In vermeyert en verplenght;
Of (dat wel het meefte krenckt)
In de wijnen, diemen brant,
Niet dan vuylheyt, niet dan fchant,
Of in feel:, of malvefey;
Ick ben mette verfche wey,
Mette zoete Zeeufche me
Immers alzoo wel te vre,
Als met koftelicken wijn,
Hoefe magh geheeten zijn.
Wey verfoet de ftrarnme borft,
Wey verflaet den heeten dorft,
Door de wey en fal het hooft
Van verftant noyt zijn berooft,
Noch de lever zijn verhit,
Noch oock peuckels root en wit,
Staen in 't aenficht over-al,
Hier een bergh, en daer een dal.
D'ongenefelijcke pijn
Van het quaftigh flerecijn,
En foo menigh fwaer gebreck,
Nemen in geen hays vertreck,
Daermen vint, by wijf en man,
Voor de wijn, de mellick-kan.
Dan, al treft ons fieckt' en pijn,
Ganfch het lant is meclecijn;
Het gefonde fchapen-wey,
Vers gedroncken in de Mey ,
Doet den lantman groot gerijf,
Want het jaeght hem uytet lijf
Watter, int gehee]e jaer,
Is vergadert, bier of daer.
Isfer yemant, in de ftadt,
Van een heete koorts gevat,
Of van ander quael ontftelt,
Stracx foo looptmen naer het velt,
Om een wortel , om een kruyt,
Dat hier aen de wegen fprnyt,
Dat hier aen de dijcken waft,
En daer niemant op en paft;
Noyt en werter yet foo flecht
By den apothekers knecht,
Wt bet velt in ftadt gebrocht,
Of ten werdt wel dier verkocht.

227

Eenigh fpruytjen uyttet zant,
Wt een hollen dellif-kant,
Wtet flick of fchorr' gehaelt,
Wert ten dierften daer betaelt;
't Schijnt bet wert dan eerft bequaem
Alfment geeft een vreemden naem;
't Schijnt het krijght dan eerft fijn prijs,
Alfmen dees en geen maeckt wijs
Dattet van het Mooren-lant,
Of den Barbarifche ftrant,
Dattet van den Indiaen
Herwaerts komt gedreven aen :
't Dunckt de flechte lnyden heft,
Wat ons geeft een vreemt geweft.
Maer wanneer ick ga befien
Al de malle fchilderien,
Al den huyfraet, al de koft,
Daer de bears in werdt geloft,
Daer den hoogmoet van de ftadt
In verquift foo grooten fchat;
Dan verhef ick boven al
Bosfchen, beemden, bergh, en dal,
En der velden fchoon cieraet,
Dat ons op geen gelt en ftaet.
Laet uw oogen en uw fin
Van de ftadt niet semen in,
Soo ghy 't wout maer recht befiet,
't Steetfche pralen gelter niet.
Als de gerfte dijnt op 't velt,
Glijek het water rijft en helt;
Als het bloeyfel van bet vlas
Toont fijn hemels blau gewas;
Als bet geel-gebloemde zaet
In de guide velden ftaet;
En fijn reucke, machtigh foet,
Ons komt vliegen int gemoet;
En dat bier of daer een wey
Speelt, met groente, tusfchen bey.
Segh, wat heeft Tapitfery,
Of bet gouden leer bier by?
Ick en fal u niet befien
Al de fotte pronckerien,
Daer de juffers van de ftadt
Mede zijn foo trots en prat ,
Als dit aengenaem geficht
Mijn bedroefden fin verlicht.
In de ftadt is menfehen kunft,
In de velden Godes gunft;
Pluym-gedierten , die daer fpeelt
Door de tacxkens; die daer queelt
En, met ftemmen reyn en foet,
Uwen grooten Schepper groet;
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Die den lantman 's morgens vroegh,
Schenckt een deuntjen aen de ploegh ;
Die, met fangh, het fwaer gewicht
Van een reyfend' man verlicht ;
En den minnaer, die hem quell,
Doet verquicken in het velt ;
Segh my doch, wat is de luyt,
Wat is al het vreemt getuyt ,
Dat in fteden maeckt geklanck,
Vergeleken by den fanck ,
By de foete ftem en tael
Van den fieren nachtegael ?
Van dat kleyn , dat aerdigh dier,
Dat met kracht van foet getier
Komt bewijfen , dat in hem
Is de woon-plaets van de ftem?
Dat met deuntjens ons vereert,
Die hem nergens zijn geleert,
Als ontrent fijn eygen nett; —
Wilde fangh is alder-belt.
Ift niet wonder? oock de fangh
Heeft de ftadt gebracht in dwangh
Wat daer yemant doet of laet,
Moet gefchieden op de maet :
Alle dingh , hoe los en vry,
Is geftelt in llaverny ;
Ons natuyr, en vryen fin
Is in fteden een ilavin.
Niemant daer fijn honger bluft,
Als hem hongert, alft hem luft ;
Neen , den buyck (al valtet fuyr)
Moet daer pasfen op fijn uyr.
D'arme fteets-man fit en vaft,
Tottet kiock en kofter paft :
Schijnt wanneer de klocke flaet ,
Dat de maegh dan open gaet :
En wanneer de klocke fwijght ,
Datter niemant honger krijght.
Schoon of yemants heete maegh
Voor de tijt wiert hol en graegh,
Of 't hem leet is , of 't hem fpijt ,
Hy moet wachten op fijn tijt.
Hoe geluckigh is bet lant!
Daermen t'elcken fnijt een kant,
Daer den menfche fijn natuyr
Niet en bindt aen kiock en uyr;
Daermen in de hamme fnijt,
Daermen in de worften bijt,
Daermen t'elcken gaet te gaft ,
Alsfet buyck en mage paft.
Eetm' in ftadt int open-baer,
't Schijnt als offet fchande waer;

Eet-men voor en in de vloer,
Yder fchelt u voor een Boer;
Eetm' een ftickjen uytter hant,
Dat is noch al meerder fchant.
Segh eens , watje beter weet,
Als dat yemant drinckt en eet :
Even-wel de ftadt befnijt,
In het eten, plaets en tijt.
1VIoetmen gaen, by nacht of dagh,
Daermen niemant fenden magh,
Dat natuyrlick vrye werck
Heeft al med' een feker perck;
Daer is (ick en weet niet wat)
Eenigh vuyl befloten gat,
Daer van onder vuylen damp
Gans den buyck vervult met ramp,
Daer de lucht geheel onreyn ,
Neemt van boven in het breyn ;
Naer dees ongefonden ftanck
Neemt een yder fijnen ganck.
Hier en isfet niemant fchant ,
Mis te dragen op het lant ;
En wy houden voor gemack
Datmen dit verdrietigh pack ,
Datmen defen fwaren Taft
Losfen magh, al waer het paft;
Sonderlinge, daer het groen
Ons bequaemen dienft kan doen :
Kruyt en Waders vol van jeught,
Doen van onder groote deught ,
Beter als, na ftadts manier,
Doet het out vermuft papier.

Als de fteetfche jonge-lien
Nu of dan uyt fpelen rien,
Ergens naer een fray geweft;
Juyft als 't fpel is op fijn heft,
En dat eenigh jeugdigh paer
Meynt te wand'len hier of daer,
T'wijl de fonn' nu leeger daelt,
En niet meer foo heet en ftraelt ;
Dan komt daer de voer-man aen
Roepen : Hey! 't is tijt te gaen ,
Eer de ftadt haer poorten fluyt;
Haeftje wat, de poort-kiock luyt.
Ach! des voer-mans hees gefchal
Bolt den minnaer niet met al,
't Is hem fpijt, en groot verdriet,
Dat den plompaert hem gebiet
Af te breken fijn genucht:
Maer het is om niet gefucht,
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Arme vryer! hy moet voort.
Alfmen dan komt voor de poort,
Maer een oogen-blick te laet ,
Dat de klock niet meer en gaet,
Siet, daer ftaet-men dan verftelt,
En men moet met louter gelt,
Tot des fluyters groot gewin,
Door de poorten dringen in:
Niemant raeckter in de ftadt ,
Als gefchoren en gefchat.
Als ghy nu al binnen zijt,
Noch en zijdy niet bevrijt
Van den nauwen fteetfchen dwangh;
Want een ander klock, eer laugh,
Komt u feggen , metter daet ,
Dat je ruymen moet de ftraet.
Daer is 't baken weer verfet,
Want den minnaer wert belet,
Door de ftraten van de fteen
Met fijn lief te mogen treen :
Wilt ghy even-wel noch gaen,
Soo komt daer een fchout ter baen ,
Die de minnaer met fijn lief,
Licht fou grijpen voor een dief.
Hier feyt u de fchilt-wacht : fta!
Daer de ronde : qui va
Elck wil weten , wie ghy zijt ,
Is dat niet wel fray gevrijt?
Siet u yemant van de wacht,
Daerje doet uw minne-klacht
Aen een glas, of voor een fcheur
Van een venfter, of een deur ;
Die verhaeltet voor een klucht,
En des morgens is 't gerucht
(Schoon het u is fpijt of leet)
Door de ganfche ftadt verfpreet.
Hoe geluckigh is het velt!
Daer geen minnaer is gequelt
Mette fchilt-wacht, en haer fpien,
Groot beletfel van het vrien !
Zijdy 's morgens op-geftaen ,
Om te lande-waerts te gaen,
Ergens daer de zaeck vereyft,
't Is om niet, al watje peyft;
Want hoe wel ghy vroegh daer-heen
Op u reyfe meynt te treen,
Soo de poort-klock niet en luyt,
Niemaut kander in of uyt:
Och! daer ftaet-men dan, en fiet
Huyv'righ , nuchter, vol verdriet,
Vol verlangens, ongeruft,
Tottet eens den kofter luft.
I
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Noch is in de ftadt een klock
(Dat 's te feggen noch een jock),
Die, vvanneerfe klipt of luyt,
Yder een doet kijcken uyt;
En dan looptmen met gedruys
Na de puye van 't ftadthuys:
Daer leeft yemant uyt een brief
Yder een fijn ongerief:
Wet en raet, feyt hy, gebiet
Datter niernant as en giet
Ergens op des heeren ftraet,
Tot de vuyl-karr' omme-gaet.
Is dat niet een nauwen dwanck ,
Datmen moet dien vuylen ftanck,
Datmen houden moet fijn as,
Tottet vuyl-karr' komt te pas?
Maer 't is noch het meefte quaet,
Als in ftadt de trommel fiaet,
Dan moet yder met geweer
Gaen de ftraten op neer,
Juyft na dat gebiet en feyt
Een , van wie ghy wert geleyt ;
En , foo ghy maer eens en hit ,
Niet te houden uw gelit,
Daer fal u een vent beftaen,
Tusfchen hals en hooft te flaen
Al, daer hy heft raken kan
Ift niet fpytigh, dat een man
Al fijn huyt vol ilagen krijght,
En noch blijd' is dat hy fwijght ?
Als dit fpel nu is gedaen,
Meyndy dan te bedd' te gaen?
Neen, men moet den ganfchen nacht
Over-brengen op de wacht.
Schoon ghy hebt een jonge vrou ,
Die 't wel liever anders wou ,
Even-wel ghy moet gaen treen
Dickwils met verkleumde leen,
Op de veften van de ftadt :
Kruypje fomtijts in een gat
Daer het roockt, gelijck een keet,
Dan gaen noch uw faken breet.
Hier med' is by niet gequelt,
Die daer woont int vrye welt :
Swaen mijn hont , en fijn geilacht,
Hout voor my foo goeden wacht,
Dat ick fonder forgen magh
Slapen , tot den lichten dagh.
Nochtans fluyt ick maer mijn deur
Met een wortel, of een, leur.
Wilje weten, wat ick maeck
Als ick nu en dan ontwaeck?
58
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Dickwils peynf' ick op mijn lief,
Noyt, of felden, op een dief.
Te verhalen al 't verdriet,
Datmen in de fteden fiet,
Sou te langh zijn: over-al
Krielt de ftadt van ongeval.
Soo ghy timmert huys of fchuyr,
Neven uwen buyr-mans muyr,
Elcke kamer, yder deel
Is gewis een nieu krakeel :
Of uw muyren ftaen te hoogh,
Naer dat peylt uw buyr-mans oogh;
Of het vallen van den drop
Leyt en maelt hem in den kop ;
Of hy drijft dat uw gefticht
Komt te dichte by fijn licht;
Niemant bouter inde ftadt,
Of daer hapert altijt wat.
Wat een vryheyt heeft het velt!
'der bout daer, na fijn gelt;
Niemant, watje maeckt of breeckt,
Isfer, die u tegen-fpreeckt.
Na-gebuyrfchap is een pack
Vol van twift en ongemack;
Is uw buer-man dol of dwaes,
Ghy moet lijden het geraes;
Slaet by nu of dan fijn wijf,
Ghy moet hooren het gekijf;
Leyt fijn hinne maer een ey,
't Huys dat dreunt u van 't gefchrey;
Hout hy eenigh woeftigh dier,
't Hooft dat fplijt u van 't getier.
Wederom: zijt ghy te mal,
De gebuyren hooren 't al :
Zijdy gram of kijfje wat ,
Stracx foo weet-men 't door de ftadt ;
Noodje nu of dan een gaft,
Daer wert oock al op gepaft ,
Want den geur van uw gebraet,
Wert geroken op de ftraet.
Isfer dan noch ergens yet,
Datmen niet en hoort of fiet,
Een klappeye van een meyt
Sal 't niet laten ongefeyt,
T'elckens alsfe, vroegh en laet,
Hier of daer gebuyren gaet:
Of is 't meyfjen hens van mont
(Datmen nochtans felden vont),
't Kint, dat by de buyren dwaelt,
Of aldaer wert aen-gehaelt,
Seyt, met ongeveynft gemoet,
Al wat vaertj' en moertje doet.

Wie en hoorter geen gekijf
Van fijn buyr-mans ftout jongh-wijf?
Om een ftrootje, dat de meyt
Ergens in kle wege leyt,
Om wat asfchen, om een goot,
Die voor-by haer deure vloot,
Heed' uw dienftmaeght feugh' en hoer,
En ftelt heel de buyrt' in roer.
Heeft uw buyr-man ratt' of muys,
't Is een plage voor uw huys,
Boter, keefe, fpeck , en graen,
Alles moet dan 'louden aen;
Selfs uw lijnwaet, oock het beft,
Raeckt wel in een ratte-neft;
En die 't fijn is af-gehaelt,
Wert met ratte-ftront betaelt.
Isfer in de buyrt' een kat,
Ganfch uw hof is maer een pat;
Wafter ergens kruyt of blom,
't Slim gedierte looptet om :
Watje poot, en watje zaeyt,
Eer het waft, ift al gemaeyt.
Soo uw buyr-man hout een hont,
Die noch maecktet veel te bont;
Isfet dan een hafe-wint,
Dat is 't flimfte datmen
Watter aen den viere ftaet,
Watter op den roofter braet,
Water voor u wert bereyt
(Daer en baet geen fnege meyt),
Wafter is van foeten geur ,
Daer med' gaet den lincker deur:
Keert de kock maer eens fijn hooft,
Ganfch den heert is ftracx berooft,
Al de potten zijn geleeght,
Al de fchotels zijn geveeght.
Alfmen dan gaen eten fal,
En men vindter niet met al,
Stracx foo werptmen 't arm jongh-wijf
Duyfent vloecken utter bet lijf.
Maer tot danckbaerheit van als,
Zijn de pryen wel foo vals,
Datfe laten van haer pis
Al-waer netten huyfraet is.
Maer al wierd' ick heel den nacht
Om-gevoert met dit gedacht,
En dan noch een dagh daertoe,
Tot ick ware mat en moe;
Noch en zoud' ick het getal
Van 't verdriet en ongeval,
Dat een ftadt in haer befluyt,
Niet ten vollen drucken uyt.
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Nu, ick ga na mijn geweft,
Maer dit Pegg' ick, voor het left,
Tot u weerde Galathee!
Voefter-vrouwe van het vee:
Soo ghy u in ftadt begeeft,
Ghy meught grouwen datje leeft,
Duyfent dingen, dit en girit,
Moetje leeren als een kint;
Ghy moet weder fchole gaen,
Of je 't noyt en hadt gedaen.
Meynj', om datje geeftigh zijt,
Datje wel in korten tijt
Steetfche grepen leeren lout?
Neen: het fteetfche volckjen hout,
Schoon men is van goet verftant,
Dat een vrijfter uyt het lant ,
Of C al moytjens pronckt en prijckt,

Altijt na den derrinck rijckt.
Lieve, denckt doch op de fpijt
Van het leppich fteets verwijt;
Volghje niet eens yders fin,
Stracx fal 't wefen: fy boerin!
Rechte floire, voor een floef
Ergens op een buyten-hoef!
Labbe-foete van het lant,
Packt u na den dellif-kant!
Alsfer yemant is gepaert
Met een ongelijcken aert
(Steets met hoers, en hoofs met ront),
Noyt en was daer goeden gront.
Blijft daerom, blijft in uw wijek,
Bout en trout met uw's gelijck:
Net met kuys en mors met vuyl,
Valck met valck, en uyl met uyl.

Jonckvrou, ick fend' a van Grijpfkerck,
Een harders-clacht, een boere-werck;
Want als wy zijn int boeren lant,
Soo zijn wy boeren in verftant,
En als wy gaen door 't vrye velt,
Wert ons den geeft oock vry geftelt.
Al fchuttet Daphnis uytte mon,
Niet als den Haeghfchen minnaer fou,
Ey lieve! geef den boer verlof,
Hy kan geen ftreken van het hof.
Al woont misfchien een goet gefel,
Maer in een hut' of op een ftel;
Al is hy ront, gelijck een kloen,
Noch weet hy fchoone voor te doen,
Indien de wefpe vande min
Hem leyt en prickelt inde fin.
Ghy, fiet dan hier een vryers aert,

Ghy, fiet wat t' famen dient gepaert,
En wat niet wel en voeght by een;
Oock kondy mercken int gemeen,
Dat niemant hier ter werelt leeft,
Die niet zijn ongemack en heeft;
En weder, dat een billick menfch,
In kleyne dingen vint zijn wenfch.
De reft is jock, en dient wel meeft
Tot kort-wijl van een droeven geeft;
Doch, onder jock, fchuylt fomtijts wat,
Dat dienftigh is te zijn gevat.
Ick bidd' u, jonckvrou, voor 't befluyt,
Koom herwaerts aen, koom noch eens uyt,
Koom ons befoecken op het lant;
Ick fal u leyden metter hant,
Waer onfen Daphnis hem onthiel,
Als hem dit claegh-gedicht ontviel

•

ECHO
SIVE CARMEN JUVENILE.

Ut maneam permitte cavis in montibus , Echo ,
Rofcida dum ftillant gramina mane. Echo : Mane.
An tibi pectus erit mihi refpondere paratum ,
Dum quid liberius vox mea qumrit? Echo : Erit.
Dic age, Pegafei Primus quis fluminis actor ?
Quis, precor, in vates tarn fuit equus? Echo : Equus.
Sed quis erit facro qui proluit ore liquore,
Dum mihi fpe pnemit pectora, folor. Echo : Olor.
Heu! vatum jacet omnis honor, fi nummus in arca,
Munere nunquid ero clarior mris? Echo : Eris.
At, quid agit, qui divitiis caret? Echo : Aret. Apollo
Tam certos equidem non canit ore fonos.
Dic qute nobilitas fertur vera? Echo : /Era. Nec illud.
CTruleus facra vicerit arte fenex.
Sed quid opes? quid divitiw? quid vellera ferum?
Quid funt Hefperidum fplendida mala? Echo : Mala.
Non ita vulgus ait. Sed dic, tibi qualis habetur ,
Qui jugs contemnit facra Heliconos? Echo: Onos.
Quin age, dogma novum primis fermonibus adde,

Qua potero Pindum fcandere lege? Echo: Lege.
Hoc quoque, Nympha, dote foleat quid gignere carmen
Divinum? Echo : Vinum. Bella videre mihi
At gum pernicies animis dira? Echo: Ira. Sed ultra
Numquid obesfe folent jurgia, clamor? Echo: Amor.
Immodicus quoque Bacchus obeft, et criminis hujus
Accufanda etiam num Cytherea? Echo: Rea.
Vah! Meretrix altas mentes premit: Ergo Camcenis
Non eft conveniens fordida Lais? Echo: Ais.
Gratane tecta Diis civilia ? Echo : Villa. Recte.
Phcebus amat fylvas , pafcua Phcebus amat.
Vis fola in fylvis abeat mihi vita ? Echo : Ita. Sed gum
Inveniam ruri prandia folus? Echo: Olus.
0, vitam innocuam! Phcebeos livor olores
Mordeat ipfe fibs pectora laedit. Echo : Edit.
Defino. Sed num gratus ero tibi, Nympha, futuri
Ad to fi redeam tempore Veris? Ech. Eris.
Ergo vale, tecum pofthac mea Mufa loquetur
Plura, facrum montern cum fuperabit. Echo : Abit.
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VAN
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MILITAT OMNIS HOMO.

KORTE INLEYDINGE,
AEN DEN

WEETGIERIGEN LESER.

De bekommerlicke invallen, die geduriglick haer vertoonen in den loop des menfchelicken levens, goetgunftige Lefer,
hebben oorfake gegeven, dat bet felve ons leven, foo by de oude geleerde en werelts-wijfe Philofophen als by de mannen
Gods, voor defen door verfcheyden gelijckenisfen is af-gebeelt: Eenige het felve vergelijckende met een fchip , midden in
de baren van een holle zee, herwaerts en derwaerts geflingert eenige met de onrufte van een uur-werck: eenige met de
onverwachte uyt-vallen van een treur-fpel: eenige met een reyfenden man in een onbekent lant, t'elcken in twijffel
geftelt door de geduerige twee-wegen hem voorkomende. Hiob, de fpiegel der geduldigheyt, heeft onder andere het
felve wel te rechte den naem van eenen geduerigen krijgh gegeven. Streckende alle de felve, en andere foodanige
gelijckenisfen tot dien eynde, om de fwevende en bevende hert-roeringen der menfchen-kinderen ons levendigh voor
oogen te ftellen. 't Is nu fulcx dat wy t'anderen tijden, in defe bedenekinge getreden zijnde, hadden ons voor-geftelt den
eerbaren Jofeph, in de geftalte daer hy by Potiphars wijf oneerlick wort geliefkooft; en hadden desfelfs binnenkrijgh, in
die gelegentheyt, aen onfe lants-lieden poetelick vertoont, en door den druck gerneen gemaeckt, op dat defelve ons felven
en anderen, des behoevende, mochte dienen tot onderrichtinge en waerfchouwinge in gelijcke voorvallen; werck werck,
alfoo het nu ftont weder om herdruckt te werden, en dat de drucker, naer gewoonte, hadde verfocht eenige vermeerderinge
en verbeteringe van het felve, foo heeft ons goet gedacht daer by yetwes te voegen, dat den aendachtigen lefer tot
meerder opmerckinge foude mogen verwecken in defe maniere van oeffeninge; en alfoo wat klaerder doen verftaen, dat
dufdanige felf-ftrijden niet alleenlick plaetfe hebben in bedaegde ofte ingetogen menfchen (die gemeenlijck alle dingen
fwaerder overwegen als anderen) het welcke fommige hebben genieent; maer even in jonge frisfe en vrolicke hersfenen,
felfs midden in hare domme jeught, in huys-houdende perfoonen, in lieden van State, ofte in krijghs-bedieninge werdende
gebruyckt: kortom in alderhande gelegentheden, hoedanigh die oock foude mogen wefen; op dat alfoo een yder dies te
beter op fijn hoede mochte wefen, op fijne wegen mochte letten, en in alien gevalle niet te grooten behagen fcheppen
in defe onfekere geftalte van faken, daer in men dickmael foo enge is gehuyft, en foo naeuw Wert geperft, dat de wijfte
Diet en weet wat deel to verkiefen. Tot naerder openinge van al 't welcke, foo hebben wy goet gevonden hier voor te
ftellen vierderhande exempelen, alle van verfcheyden aert ; als te weten, voor eerft: een jongelingh gedrongen in een
bekommerlick geval, midden in de vrolickheyt fijner jeught; ten tweeden: een felf-ftrijt van een eerbare huys-moeder, en
't gene daer uyt is ontftaen; ten derden: een merckelijcke bekoringe, die een krijghs-overften (wefende met eene man van
State) plotfelijck voor-gekomen is; waer na dan komt te volgen de bedenckinge van den God-vreefenden Jofeph, die hy
gehadt magh hebben ten tijde by by Potiphars wijf wierd' geterght en geverght tot onkuyfheyt. In welcke vier exempelen
yder fijne gelegentheyt (onfes erachtens) eeniger maten fal konnen ontdecken , foo by maer en denckt, dat al het geene
eenigh menfche alreets is gebeurt, het felve, ofte diergelijcke, een yder menfche kan gebeuren.

EERSTE

GESCHIEDENIS
EN

SELF-STRYT
DAER D'YT ONTSTAEN.

Een feker gefelfchap van jonge lieden, voorhebbende fich wat te vermaken,
was, in 't lieffelijckfte van de Mey, uyter ftadt vertrocken, en hadde fich
begeven op een fpeelhuys en luft•hof van fekere jonek-vrouwe, mode van 't
gefelfchap wefende; zijnde het felve buys gelegen, aen de eene zijde, onder
luftige koren-velden, omcingelt met vermakelicke boomen, daer menigte van
nachtegalen en ander gevogelte den toe-hoorder, met aengeboren mufljeke,
geftadeliek onderhielt. Aen de andere zijde, niet verre van een arm der zee,
dewelcke op dat mael, met een ftillen en vermakelicken ftromn, den oever als
fpelende quam befproeyen. Het geviel dat, op den middag na den etcn, d'eene
hier, d'andere daer mede fich vermakende, drie van de felve jonge lieden geraeckten to wandelen aen den zee-kant : defe was een van de aenfienlijckfte
jonekmans, Richart genaemt, en twee voorneemfte jonge jouck-vrouwen , d'eene
Brifeis en d'andere Thetys geheeten. Brifeis fonderlinge genegen wefende tot
onfen Richart, en Richart daer-en-tegen ten hoogften verlieft zijnde op de
voorfeycle Thetys; en Thetys wederom met geheele !Innen hangende aen eenen
joncker Roelant, mede alfdocn onder het gefelfchap wefende. Defe drie eens
zijnde haer wat to ontrecken van 't voorfeyde gefelfchap, en daer op vindende
in fekeren inham van de ftrande eenen fchipper met een kleyne boot, daer
mede by tusfchen de fanden aldaer fich geneerde met visfchen, ye: fochten
op den felven, dat hy hen-lieden woude, tot haer vermaeck, een (tuck verre in
zee roeyen, om foo doende een zee-luchtjen te rapen, en 't ander gefelfchap
na hen wet to doen verlangen; de visfcher de felve fiende, en oordeelende
in hem-felven, dat hem met weinigh moeyte eon goet, dagh-geldt verfchenen
was, voeghde fich geerne om haer te believen; en de felve mitfdien in fijne
boot ontfangen hebbende, ftack van lant , helpende de voorfz. Richart mede
het befte om de boot van 't ftrant in zee to krijgen: middelertijt ftiet het
bootje ettelijeke malen op de bancken, en, gelijek bet water wat holder loopt
daer de ondiepten zijn, foo kreegh de felve boot al twee of drie hard°
fchocken, aleer de felve in de ruymte van 't water konde geraken; waer
deur (foo bet fchijnt) fich quamen to openen eenige fcheuren en oude reten,
even boven het water, door outheyt en onachtfaemheyt daer in gekomen, en
ten beften Met gecalifaet; defe fcheuren allencxkens het water innemende
(bet welck eerft, under de bodem-planken loopende, niet en wert gefien), gaf
daer na de jonge juffrouwen oorfake van klagen, dat hare kleederen nat
werden, en dat de fchipper daer in hadde te verfien; de fchipper het felve
in 't eerfte niet achtende, en onfe Richart (gelijek de jonghmans gemeenlick
by de juffrouwen den onvertfaeghden plegen te maken) daer mode lachende,
roeyden vaft een groot fturk in zee; en ondertusfehen de whit met den
aenkomende vloet flab verwaekerencle, began de boot wat over-kant te dean

gaen, en de fcheuren meer openende, vry wat meer water in de hoot te
dringen; fulcx dat de fchipper, door het roepen van de jonge juffrouwen,
bewogen zijnde, eyntelick begon to letten watter haperen mochte, en waerom
datter foo veel water in de boot alreede was gekomen : het welcke onderfoeckende , bemerckte dat fijn oude krake, foo door het ftooten aen de banken,
als door den meerder laft, dan die gewoon was to voeren, ganfch ontfet, en
de fcheuren tusfehen water en wint geheel vergroot waren; en hoewel by,
met fijn fehippers-mutfe (by gebroek van boos vat), voor eerft bet water
poogde uyt te werpen, foo bevant by terftont dat fulcx geenfins en konde
baten, dewijle de fcheuren feer menighvuldigh waren, en dat de felve door
de fwaerte van de drie jonge lieden t'elcken under water quamen to fincken,
foo wanneer de wint de baren eenighfins verhief, waerom by (merckende
het gevaer en kommerlicke gelegentheit, waerin fy lieden alle waren, to
meer hy fich nu al vry dieper in zee bevont als by wel hadde gemeynt,
en geen middel fieude om foodanige menighte van reten en fcheuren to konnen
ftoppen; maer vreefende met yet aen de eeue zijde daer in te fteken,
defelve aeu d'andere zijde 'neer to doen fplijten, mits de outheyt en bouvalligheyt van de boot, die misfchien fijn groot-vader mochte gedient hebben)
oordeelde in fijn felven dat'er goon andere uytkomfte voor hen lieden alien
en ware, dan den laft (dien by in hadde) te verminderen, en om fu]ex te
doen, dat ten minften ecne van de jonge lieden over boort moefte werden
gefet, om de boot door dat middel foo veel te doen rijfen, dat de reten
boven water mochten geraken: by daerom, fiende de jonge lieden al te famen
ten hooghften verfiagen, en roepende dat by met alle vlijt na lant Conde wenden, en boven dien bemerckende , dat bier kart raet goet raet moefte wefen
feyde den voorfz. Richart heymelicken in 't oore, dat het onmogelick was
behouden te blijven, ten ware ten minften een van de juffers over boort
wierde gefet: ghy daerom (feyde hy), fegt of wenckt my fpoedelijck, wie van
beyde ghy de voeten wilt gefpoelt hebben, ofte ick fette haer beyde gelijek
buyten boort, fonder my ]anger to bedeneken; de voorfz. Richart, dit hoorende en daer over feer ontftellende, vraeghde den fchipper of hem cock
fulcx eruft was , en offer geen andere uytkomfte voor handen en was als
defe; de fchipper, ganfch ouverduldigh , fwoer hem dat fulcx moefte zijn en
dat in allerijl, anders dat fy alle verloren waren, boofende middeler tijt
evenwel met fijn mutfe al wat by mochte : de goede Richart bier deur in
de hooghfte benaeutheyt vervallen zijnde, bad den fchipper, dat by fich op
foo befwaerlicken voorfiagh een oogenbliek mochte bedeneken, en viel mitfdien,
met fijn benaeut herte, in defe ofte diergelijck overlegginge, aldus tot fiju
felven fprekende:

EERSTE GESCHTEDENIS.

Och! waster oyt een bange ziel ,
Die anghft en droefheyt overviel ,
Die oyt verfonck in diepen fchrick,
0, God van hemel! dat ben ick:
Ick ben eylaes foo hart geperft ,
Dat my het hert aen thicken berft.
Siet, islet niet een droevigh woort? —
Hier moet een vrijfter over boort,
Een vrijfter moeter uyt de boot
Of wy zijn al te famen doot!
Dit roept de (chipper over luyt,
Pit roept de (chipper krachtigh uyt ,
Dit feyt hy ftaegh , met herten-leet ,
Ja fweertet met een dieren eet ;
Dies peys ick in dit fwaer geval,
Wie dat ick hier verfchoonen fal:
De eerfte wort van my bemint,
En d'ander is tot my gefint;
Brifeis lieft my wonder Peer,
Maer ick de foete Thetys meer;
De foete Thetys is de vreught
Van my en van mijn ganfche jeught.

Sal ick nu brengen in den noot,
Sal ick nu geven aen de doot,
Sal ick nu fetten over boort
Haer,, die mijn hert alleen bekoort?
Haer , die alleen mijn finnen treckt,
En my alleen den geeft verweckt?
Sal ick doer geven aen den vis
Die al mijn trooft en Leven is?
Die my verquickt het droef gemoet ,
Meer als de ganfche werelt doet?
Neen, dat vermagh mijn herte niet,
Wat dat ons heden oock gefchiet.

Want clan fou al mijns herten luft
Te famen worden uyt-gebluft,
Te famen worden neer-gedruckt,
Te famen worden af-geruckt ;
Want 't is doch niet dat yemant leeft,
Soo hy geen lief op aerden heeft.

Wel, client dit Thetys niet gedaen ,
Soo komt'et op Brifeis aen ;
Die moet dan worden aengetaft
Door handen van dien rouwen gait,
Die ons de tijding heeft gebracht,
En flechts op mijn bevelen \yacht.

237

' Brifeis heb ick noyt gemint ,
Schoon datfe my wel heeft gefint ;
Dus watfe doet, 't is buyten my ;
En wat ick doe , dat ftaet my vry;
Want als een vrijfter liefde draeght ,
Al eerfe daerom wert gevraeght ,
Soo wortfe menighmael gewaer
Als datfe ftaet in groot gevaer,,
En valt alfoo in (ware pijn;
Een vryer wil een vry-heer zijn.

Wel nu , Brifeis moeter aen ;
Brifeis, 't is met u gedaen;
Want Thetys weeght in mijn gemoet,
Meer als de ganfche werelt doet.

Maer hoe, mijn hert, bedenckt u wel,
Eer datje geeft dit hart bevel,
Eer datje dit uw vonnis uyt,
Dat feker niet te veel en Iluyt.
Hoe! fulje fmacken in de zee,
Al vry de foetfte van de twee ,
En geven aen den kouden vis,
Die aen u hanght gelijck een klis?
Die aen u grooter gunfte biet
Dan oyt aen jonghman is gefchiet?
Die u van ganfcher herten mint,
Schoon fy by u geen trooft en vint?
Die u geduerigh liefde toont,
Schoon ghy haer noyt en hebt geloont?
Die lijf en ziel u geven fou,
Mocht fy maer zijn uw echte vrou?
Soo moeft ghy ja een tijger zijn,
Of wel een beyr in menfchen-fchijn;
Soo moeft gewis uw domme geeft
Veel wreeder zijn als eenigh beeft.

En waerom Thetys doch gefpaert,
En even boven al bewaert?
Voorwaer, fy heeftet niet verdient,
Al ben ick fchoon haer befte vrient;
Sy is geduerigh even ftuer,
En fiet geftadigh even fuer;
Sy heeft my noyt eens haren mont,
Sy heeft my noyt een kus gejont;
Ja, wat ick fpreke, wat ick doe,
Sy grant my fel en vinnigh toe ,
Soo dattet my tot fchande ftreckt,
Ja, dat fchier yder my begeckt ;
60
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Voorwaer, fy acht my niet met al;
En weet ick dat het keeren fal ?

Siet, Roelant leyt haer in het hooft,
Die wort in als by haer gelooft,
Die wort gelieft, geftreelt, gevleyt :
Het zijn al roofen wat by feyt;
En fchoon of nu haer ganfch gelaet ,
Vry anders als voor defen ftaet ,
Ick vrees , waer fy maer uyt de pijn ,
Sy fou al weer voor Roelant zijn :

Want Piet, wanneer de domme min
Eens heeft gefet haer mallen fin ,
Of fchoon haer voorftel niet en fluyt
Geen nijptangh treckt haer weder uit :
En als dit foo met haer geviel ,
Ick waer een lichaem fonder ziel,
Ick ware wonder vreemt geftelt,
En even totter doot gequelt;
Om dat fy, die my gunfte boot,
En daer ick liefde van genoot,
Sou fweven in de woefte zee,
Of liggen op een vreemde ree ,
Of drijven op een dorre ftrant,
Verdronken door mijn eygen hant;
En dat, fy die ick heb gefpaert ,
Sou met een ander zijn gepaert.

Daer is voorwaer geen rneerder fpijt
En die een menfche felder bijt ,
Dan dat een ander heeft de vrucht,
Daerom men dickwils heeft gefucht ,
Daerom men moeyten heeft gedaen,
En fware dingen uyt-geftaen.

Maer neen, dit is een quade flagh,
Die niemant oyt gelooven magh;
Daerom, mijn hert, aenveert dit niet,
Dat u bier in de finnen fchiet;
Soo fchoonen lijf, foo teeren mont
En deckte noyt foo loofen gront ;
Uw' Thetys is van edel bloet,
En heeft in haer een kloeck gemoet,
Sy weet, wat danckbaerheyt vereyfcht ,
En wat een edel herte peyft;
Gewis fy fal u liefde bien,
Magh fy maer bier uw liefde iien ,

En 't is nu hier de rechte ftont,
Dat ghy uw liefde toonen kont.
Ghy dan, bevrijt haer van de pijn,
Ick weet fy fal u danckbaer zijn,
Sy fal u lieven metter daet,
Hoe wel fy oock met Roelant ftaet.

Wel, tot befluyt en voor het left,
Ick achte dit noch alderbeft
Brifeis moet dan uyt de boot,
Brifeis is dan voor de doot;
Ick fie doch, dat de vrijfter feyt
Dat fy haer dat heeft toegeleyt;
Ja, dat fy des wel is geruft,
Indien het my maer foo en luft;
Sy biet haer aen, de goede maeght,
Om al te doen wat my behaeght,
Om al te doen, oock defen dagh,
Wat my tot voordeel ftrecken magh;
Voorwaer het is (naer ick het raem),
Voorwaer het is haer aengenaem ,
Dat fy my van der doot verloft,
Schoon dattet haer het leven koft:
Wel, haer gefclile dan na haer woort !
Nu, (chipper, fet haer over boort;
Het is mijn hert wel groote pijn,
Maer 't kan voor nu niet anders fijn.

Maer ben ick dol of buyten fin?
Wie geeft my defe wreetheyt in ?
Sal ick verdoen een jonge maeght
Die my ten dienft haer leven waeght?
Sal ick verdoen , aen d'ander zy
Die voile macht heeft over my ?
Sal ick gaen doen foo wreeden moort ,
En vrijfters fmacken over boort?
Ick fegge vrijfters, bey gelijck
De fchoonfte van het ganfche rijck ;
In geeft, in feden, in verftant,
De befte van het ganfche lant?
Neen, dat en fal ick niet beftaen,
Al fou de boot te gronde gaen;
Mijn anent viol my liever af,
En ick veel eer in 't duyfter graf,
Als dat foo onverwachten rou
Dees vrijfters over-komen fou;
En echter (na de fake ftaet)
Soo isfer noch geen beter raet,
Als latter yemant Jonas zy,
Wel aen, die flagh kom over my!
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Nu, fchipper, komt, en taft my aen,
'k En fal 't ontwijcken noch ontgaen;
Stoot vry dit lijf van boven neer,
Ten offer aen het gramme meer,,
Tot voedfel van 't befchubde vee,
En laet het fweven door de zee,
En laet het drijven over al,
Waer dat de ftroom het rucken fal.

Een fake bidd' ick maer alleen,
Dat yemant , die mijn lijf of been
Misfchien na defen vinden mocht,
Doorgeten van de natte locht;

De goede jongelingh Richart, in defe barge bedenekinge vervoert wefende,
en den fehipper uyt onverdult hem door roepen daer in dickwils ftoorende,
vermits hem de felve overlegginge, na gelegentheyt daer in fy waren, to
laugh dochte, foo gebeurdet middeler tijt, foo door den vloet als den opgerefen whit, dat de voorfz. boot, allencxkens na de wal gedreven wefende,
geraeckte op een zant-plate krachtelijck te ftooten, invoegen dat de felve
aldaer onbewegelick bled fitten; zijnde evenwel tusfchen het felve zant en
het vaste lant noch een tarnelijek diep: 't welek terftont by den fchipper
gemerekt wefende, riep tot Richart, dotter nu uytkomfte was, door Gods
genade) foo hy maer wat fwemmen konde , dat by d'eene jonck-vrou foude
lien to bergen, en dat by Richart d'andere tot hem moehte nemen, die 't
hem goet mochte duncken; Richart bier wederom in twijfelmoedigheyt gevalleu
wefende, weleke van beyden by den fchipper bevelen, of welck hy tot hem
nemen foude, befloot eyntelijck dat by Thetys voor hem felven behielt,
meynende dat by de felve beter als de rouwe visfeher Conde behandelen , en
in fekerheyt brengen; latende alfoo Brifeis aen den fchipper, waer op is
gevolght dat de visfeher, fich heft to water konnende behelpen, een boom
nam , doer aen by Brifeis haer dede vaft houden, en met weynigh moeyten
aen ftrant geraeekte , daer Riehaert aen d'ander zijde, niet fonder langh
worn elen en veel waters in te nemen, nauwelijcx ten longer] leften, met fijn
geminde Thetys, te lande quam : God danekende van foo grooten perijekel
noch foo ontkomeu te wefen. Het welek naenwelicken gefehiet zijnde, zijn
terftont daer ter plaetfen aengekomen vele van de jonge Edel-lieden en
jonck-vrouwen van het voorfz. gefelfchap, en order defelve mede de kloeckmoedige Roelant, de weleke fiende en gefien zijnde van fijne welbeininde
Thetys, in foodanigen ftant alsfe doen ter tijt doer was aengekomen, vielen
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Dat, Pegg' ick , dat by voor het felf
Een greppel in den oever delf,
En ftroye dan een weynigh fants,
In plaetfe van een roofe-krants,
En ftroye biefen over my,
En fetter dan een veerfjen by:

„Hier leyt een ridder in het fant,
Die fijn jonck leven heeft verpant
Voor eene . die hy had gefmt ,
Voor eene die hem heeft bemint ;
Hy gaf hem willigh in den noot
De ware min veracht de doot."

haeftelijck malkanderen om den hals; veel tranen van blijtfchap ftortende,
en malkanderen, als van nieus gevonden, hertgrondelijcken welkom hietende,
fonder to letten wie bet felve Tien ofte benyen mocht; als verwonneu zijnde
van de uyt-puylende genegentheyt, d'eene tegens d'andere in foodanige
bekommerlijeken geftaltenisfe fob openbarende; het weleke ten hougliften wee
dede aende voorfz. Richart, die, fiende dat al fijn gedaene dienften en geleden
ongemack op 't }torte van Thetys niet had konnen wereken, nam aen van
dier ure of fich to begeven tot du foete Brifeis, en de felve heufelijeken
enetter hant nemende, begon haer to geleyden na de plaetfe daer 't gefelfchap
te voren verfamelt was geweeft; dan fy (bebbende gemerckt hoe feer Richart
na Thetys was gedragen geweeft in fijne bekommerlicke beraetflaginge, en
hoe na fy daerentegen had geftaen om over boort to geraken, en Dock hoe
hy haer den fehipper had overgegeven, om, door 't diep, aen lant to brengen,
doer by middeler tijt Thetys felfs tot hem had genomen, en met eygener
hant to lande gebracht) meynde floffe genoegh te hebbeu om Richart of te
wijfen , en na Thetys te fenden; dan Richart wifte haer foo wel te ondergaen,
en met foete woorden en aendringende reden te bewegen , dat fy even dien
eygen avont hoer ten vollen hielt voor vergenoeght van fijne gedane onfchult,
mitfgaders desfelfs gelegentheyt en genegentheyt tot haer-waerts; gelijek mode
ten felven tijde van gemoederen vereenigde de voorfz. jonek-heer Roelant
ter eener,, met de overfehoone Thetys ter anderer zijden, in-voegen dat uyt
een gedreyglit ongeluck op eeneu tijt out.ftonden twee gewenfte houwelijcken:
foo is dan uyt dit (tuck te leeren, dat druck in blijdfchap kan verkeeren.
Het vordere dat bier uyt to trecken is, laet ick den verftandigen lefer tot
fijn eygen bedeneken.

TWEEDE

GESCHIEDENIS
EN

SELF-STRIJT
1)A1111 IN VERVAT.

In den tijt van hertogh Carel van Bourgoignen was, in een hooftftadt van
Zeelant, feker desfelfs gouverneur, die een dertel oogh hadde laten vallen
op een eerlijek borgers huysvrouwe, de fclve op verfcheyde manieren in hare
eerbaerheyt hadde beproeft, maer onwinbaer gevonden : 't welck den gouverneur des te meer tot onkuyfche liefde ontfteken hebbende, foo had by een
vont bedacht, waer door by tot fijn voorneemen meynde te geraken; by had
den man van de voornoeinde vrouwe een lack na geworpen van verradery,
en den felven daer op in hechtenisfe doen fteken; des de vrienden van den
gevangen groote rnoeyten aenvingen, om hem te verontfchnidigen en in
vorige vryheyt te krijgen; al bet welcke niet helpende, foo begon oock
desfelfs huysvrouwe hare fchu]dige behulpfaemheyt voor Laren gevangen
man in 't werek te ftellen, en liet fich daerom vinden ten huyfe van den
gouverneur; en in fijn kamer geleyt wefende, gebruyckte fy alle de beweegh.

redenen die fy mochte, om de flakinge van haven man te verkrijgen; dan by
haer een wijle gehoort hebbende, verklaerde, dat die haren man gevanckelijek
hielt, was wederom haven gevangen, en datter middel was om haven man te
verlosfen, indien by maer in fijn tegenwoordige gelegentheyt mede van haer
mochte werden geholpen. In 't korte, fijn befluyt was: wilde fy haven man
los liebben, foo moefte fy hem wederom in fijn verfoeck believen; anders, en
fu1e niet doende, datfe haer verfekert mochte houden , dat haer man als een
verrader fchandelijck om hals foude werdcn gebracht; dat fy daerom te fien
hadde wat haer te doen ftont , want dat fy dien eygen oogenbliek kiefen of
deelen mofte : de gocde vrouwe, fiende 't gelaet, en hoorende 't felfaem
voorftel van den gouverneur, en daer uyt wel bemerekende dattet hem craft
was, viel in de uytterfte benautheyt van eenen inwendigen ftrijt en tegenftrijt, denckende of fprekende in haer felven defe of diergelijcke redenen:
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Och, hoe wort my de geeft met twijfel omgedreven!
Och, wat een harde keur wort my, eylaes , gegeven !
Och, wat een fteile klip fie ick voor my geftelt,
My dunckt , dat my de ziel van anghft in water (melt!
Siet, hoe mijn fake ftaet : ick moet my laten fchenden,
Of die mijn leven is , die moet fijn leven ender :
Ick moet (o , harde praem !) ick moet oneerlijck zijn ,
Of dien ick meeft bemin verlaten in de pijn:
Ick moet, een vreemden man mijn lichaem overgeven ,
Of die mijn eygen is en kan niet blijven leven :
Ick moet een vreemden man gaen jonnen mijnen fchoot,
Of die mijn eygen is verlaten in den noot!
Wat ftaet hier nu te doen? fal ick mijn reyne leden
Tot luften , fonder Tuft en tegen danek, befteden?
Sal ick mijn frisfche jeught, mijn jonck en eerbaer lijf,
Gaen maken tot een fpot, een fchendigh tijt-verdrijf
Van defen dwingelant? van defen hooffchen joncker?
Van defen onverlaet? van defen trotfen proncker?
Ach , foo ben ick , eylaes ! voor alle tijt gefchent,
En voor een lichte-koy aen alle man bekent!
Ick weet toch, dat de boef van my fijn roem fal dragen ,
Soo ick op fijn verfoeck mijn eer beftae te wagen ;
Want als een hovelingh een vrou bedriegen kan,
Daer is geen twijffel aen, hy feytet alle man:
Dies fal van ftonden aen de faem, tot mijner fchanden,
Gaen roepen mijn verdriet door fteden ende landen ;
Ick fal de ftoffe zijn, daer yder over-al
Tot kortswijl over weegh fijn praet van maken fal:
De daet fal yder een ten vollen konnen weten,
Maer 't innigh van mijn hert en is niet of te meten ;
Dus , of fchoon met gewelt mijn eere wert gerooft,
Men acht dat maer een waen , het quaetfte wort gelooft ;
De werelt is te boos, men fal voor gronden leggen,
Dat ick een jonge vrou , my lichte liet gefeggen ;
Dat ick (gelijck het fcheen) wel voor mijn eere ftreet,
Maer dat ick even wel het al gewilligh leet.
Mijn man fal oock misfchien hier door in twijffel komen
Dat my oock, fonder dwanck , mijn eer is afgenomen;
En foo het my gebeurt, dat hy dit eens gevoelt,
Soo is fijn heete min voor alle tijt gekoelt :
Soo fal fijn eerfte gunft van ftonden aen verdwijnen,
En ick fal in fijn oogh niet als een grouwel fchijnen !

Wat fal dan onfe jeught, wat fal ons leven zijn?
Eylaes , niet als verdriet, en als geftage pijn !
Maer neemt : de joncker fweegh, dat niet en is denken ,
Neemt , dat geen quade tongh mijn naem en mochte krencken;
Sal ick niet evenwel van binnen zijn gequelt,
Vermits ick weten fal , hoe dat ick ben geftelt?
Sal ick niet even ftaegh, en al mijn leven dagen,
Met innerlijck verdriet mijn herte moeten knagen,
Om dat een vreemden boef van my genoten heeft,
Dat noyt een eerbaer wijf als aen haer man en geeft?
Wel aen dan, mijn gemoet, en laet u niet bekoren,
Want foo ons d'eer ontvalt, foo isfet al verloren ,
Soo isfet al bekayt , en dat voor immermeer :
Waer acht doch eenigh menfch een vrouwe fonder eer !
Nu, feght dat aen den boef, dat uwe reyne finnen ,
Noch door fijn vleyery noch dreygen , zijn te winnen;
Seght, dan hy henen ga, en dat by zijn bejagh,
Niet by een echte vrou maer elders , foecken magh;
Seght, dat ghy met uw bloet uw man lout willen helpen ,
Maer u te weerdigh acht om vuylen loft te ftelpen ;
Seght, feght met vollen mont , dat ghy, te fijner fpijt ,
Voor uwen man alleen, en niet voor hem en zijt!
Maer holla! niet te ras, laet ons wat naerder letten,
Of wy oock dit befluyt op goede gronden fetten
Gewis ick houde vaft , indien wy dit beftaen,
Dat wy met eenen golf te gronde fullen gaen :
Uw man fal even nu met fchande moeten fterven ,
En ghy fult alle tijt fijn lief gefelfchap derven ;
Uw man is, heden felfs , uw man die is een lijck ,
En ghy noch boven dat gedreven aen den dijck :
Uw magen altemael die fullen van u wijcken
(Gelijck in tegenfpoet de vrienden haeft befwijcken),
Uw huys , dat heden ftaet en noch geduerigh groeyt ,
Sal op den ftaenden voet dan worden uytgeroeyt.
Wy fullen over al niet als verraders hieten ,
Schoon dat, gelijck een beeck , ons reyne tranen vlieten:
Sou 't dan niet beter zijn te lijden dit gewelt,
Als ons met eenen flagh ter neder fien gevelt?
0 God! vergevet my , ten zijn geen quade luften ,
Die my om 't herte flaen , en al mijn bloet ontruften ;
Ick worde , feet , een hoer, ter eer van mijnen man ,
Om dat ick fijne fchand' niet anders weeren kan!
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De jouckheer,, haer een wijle ftille hebbende laten ftaen, ende gedueriglijek
een ooge hebbeude op haer wefen, merckte , datfe , in twijffelmoedigheyt gevallen zijnde, niet en wifte wat te doen of te laten; hy daerom, haer in den
arm grijpende , bracht haer willende en niet willende op feker ledekant, daer
in de kamer ftaende, alwaer by, fijn onkuyfche begeerlijekheyt volbracht
hebbeude, in plaetfe van aen de onnoofele jonge vrouwe haren man weder
te geven, dede hem (door 'k en weet niet wat middelen) dadelijeken ter
doot verwijfen, en met eene in de gevanckenisfe ftaens voets onthalfen: En
alfoo de goede vrouwe 's daeghs daer aen haren man quam vereysfcheu,
verfont hy de felve met fijn dienaer na de kercker, feggeude dat haer aldaer
beer man geworden foude; doende haer geven bet doode lichaem van den felven,
foo hy het felve in een doot-kifte alreede hadde doen leggen. De arme
vrouwe, door dit gefichte , van droevigh genoeghfaem rafende geworden zijnde,
gingh terftont hare vrienden haren noot klagen, en het geheele ftuck openbaron; cleweleke , geraden vindende over foodanigen fehandelijeken ftuck aen
den hertogh klachtigh te vallen, zijn in aller haeft met haer na het hof
gereyft, en gehoor verworven hebbende by den hertog , hebben de geheele
gelegentheyt van de fake (gelijck die in der waerheyt was) rondelijck vertoont,
en daer over van den hertogh recht en rechtvorderinge vcrfocht; de hertogh,
het verhael der faken verftaen hebbende, en wetende dat de gouverneur oock
felfs doen ter tijt in 't hof was, dede de voorfz. jonge vrouwe en haere
vrienden aenfeggen, dat fe lien louden watfe feyden, en over wien fy klaegden;
want foo hy de fake anders bevont, als fy lieden hem die vertoonden, dat
bet met hen qualijck foude af-loopen; de felve op haer vertoogh hart en
met ernft dringende, dede de hertogh haer in een ander kamer vertrecken,
en ontbiedende dadelijeken den voorfz. gouverneur, hielt hem bet feyt voor,
met deftige aenmaninge , dat by de ronde en rechte waerheyt daer van foude
bekennen, of dat hy anders in de hoogbfte ongenade van hem Conde vervallen.
De jonckheer ftaende hier over in groote bangigheyt, niet wetende wat te doen
of te feggen, en de hertogh nyt fijn gelact befiuytende , datter vry wet aen
moefte wefen, van dat hem to lafte was geleyt, dede terftont de jonge
vrouwe en haer vrienden in de kamer roepen, en hen alien den voor-genoemden gouverneur onder de oogen fetten, hem vragende of hy dat vrou-menfch
wel kende; de jonckheer noch, meer verfiagen zijnde als te voren, viel
terftont ceder op fijn knien, biddende fijns lijfs genade , verklarende te vreden

te zijn, door een wettig houwelijck de jonge vrouwe haer eere te beteren,
en de felve voor fijn echte wijf te fullen aennemen en behouden; de hertogh
vraeghde de jonge vrouwe of fy fulex tot hare voldoeninge wilde aen-nemen,
het welcke fy volkomenlijcken weygerde, verklarende: niet te konnen aennemen voor haren echten man, die even haren echten man een fchandelijeken
doot hadde doen fterven. Haer vrienden ondertusfchen (wetende, dat het gene
gedaen was, niet ontdaen en konde werden, en dat in defe gelegentheyt geen
beter uytkomfte, ter eeren van de jonge vrouwe, gevonden en konde werden,
als het houwelick metten voorfz. gouverneur; en daer by overwegende , dat,
de felve gouverneur een groot gunft . genoot wefende van den hertogh, fulex
hull alien goet konde doen) over-reden de voorfz. jonge vrouwe het aengeboden houwelick in to willigen; het welck by haer, door hart aenraden van
de voorfz. vrienden, gedaen zijnde, dede de hertogh terftont aldaer een
priefter halen , om haer trouwe , in fijne jegeuwoordigheyt, met alle volkomenheyt te doen voltrecken; doende ooek met eene, met toeftandigheyt van
de voorfz. gouverneur, een houwelijexfche voorwaerde tusfchen defe nieuwe
bruyt en bruydegom befluyten en op het papier brengen, by de welcke de
voorfz. gouverneur aen de voorfz. fijne toekomende huys-vrouwe was belovende ,
dat, in gevalle hy, fonder kindereu by haer to verwecken, quame aflijvigb te
werden, fy dan foude zijn en blijven geheel en volkomen erfgenaem in alle
fijne na te laten gocderen : welcke houwclijcxfche voorwaerde geteyckent, en
de trouwe by den priefter beveftight zijnde, vraeghde de hertogh aen de
jonge vrouwe, of fy en haer vrienden nu vernoeght waren over bet geese
hy in hare fake hadde gedaen, waer op defelve en al de vrienden antwoorden
van ja, en dat fy lieden alle fijne boogheyt ganfch ootmoedelijcken waren
bedanckende, van al het goede dat hun-lieden door fijn beleyt was wedervaren; ende daer op to (amen meyneude oorlof te nemen, verklaerde de
hertogh: dat, fchoon fy lieden nu vergenoeght waren over de daet van fijnen
gouverneur, dat by niet-te-min en de juftitie nu mede voldoeninge moefte
ontfangen; en daer op terftont een fcherp rechter ontboden hebbende, verwees
den voorfz. gouverneur ftaensvoets van den levenden hive ter doot, dede
hem felfs daer in de fale nederinielen en met een onthalfen, verklarende
de nieuwe bruyt (nu wederom weduwe geworden zijnde) volkomeu erfgenaem
in des overledens goederen, volgens den inhouden van de voorfz. houwelickfche voorwaerden bier voren geroert. Denckter op , lefer, en vaert wel !
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AENSPRAKE TOT I:. SCIPIO, VELT-OVERSTE DER ROMEYNEN, OP DE AENBIEDINGE AEN HEM GEDAEN VAN SEKERE EDELE EN OVERSCHOONE
JONCK-VROUWE, BY OFTE VAN WEGEN DESSELFS SOLDATEN; ZIJNDE DESELVE AENBIEDINGE BY DEN VOORNOEMDE SCIPIO
KLOECKMOEDELIJCK EN EERBAERLIJCK AF-GESLAGEN, EN DE EDELE JONCK-VROUIVE HAREN BRITYDEGOM
WEDER GEGEEVEN , SELFS MET DE JUWEELEN EN ANDERE KOSTELIJCKHEDEN, HEM TOT
EEN RANTSOEN VAN DESE JONCKVROUWE AENGEBODEN.

Al wat van u is gefchreven ,
Edel helt en hoogh gemoet!
Dat en acht ick niet foo goet ,
Als het ruftigh weder-geven
Van de maeght en fchoone bruyt ,
IT gevallen tot een buyt.

Als het leger deelt gevangen,
Die men uyt de ftadt bequam,
En tot eygen Haven Pam;
Daer fagh yder met verlangen
Seker uytgelefen maeght ,
Daer van al het leger waeght:

Ghy, een ridder vol van krachten ,
Midden in uw frisfche jeught ,
Midden in uw meefte vreught ,
Kont betoomen u gedachten ,
Kont bewaren uwen fin,
Voor de liften van de min!

Daer komt yder toe-geloopen,
Yder wenfcht het fchoon juweel,
Voor fijn buyt en eygen deel;
Yder fou haer willen koopen
Om fijn gelt , en befte goet,
Om fijn lijf en herten bloet.

Siet, een roosjen verfch ontloken ,
Dat een yders oogen treckt
En tot minne-luft verweckt ,
Komt uw jongen geeft beftoken,
Komt u als van fellefs t'huys ,
En ghy blijft noch echter kuys !

Seker hopman ondertusfchen
Roept: „Via mackers, handen af,
Of u naeckt verdiende ftraf,
Niet te mallen, niet te kusfen,
Want voorwaer, ten is geen fpeck
Voor een ruyters gragen beck.

Als Karthago wert befprongen ,
By den voorgenoemden helt
En fijn machtigh krijghs-gewelt ;
Als Karthago was gedwongen,
Was gevoeght en toegebracht
Tot de Roomfche werelt-macht ;

Defe dient te zijn gefonden
Aen den velt-heer , onfen helt ,
Want hy isfer na geftelt
Hy en is niet ingebonden
Door de praem van echte trou;
Wat ift, dat hy beter wouP"
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Stracx gebiet hy (even benders
Van de ruyters daer ontrent,
Die hy voor de befte kent ,
Hen na Scipio te wenden;
Maer de maeght, het edel pant ,
Hout hy fellefs by der hant.

Had ick foo een buyt gekregen ,
Ick waer alle man te rijck ,
Niemant ware mijns gelijck
En bet waer my ongelegen
Haer te geven wederom,
Schoon al quam haer bruidegom.

Als hy nu quam aengetreden
Tot de tente van den helt,
Daer heeft hy de maeght geftelt,
En hy feyde defe reden :
„Siet, o edel ridder, fret,
Wat dat u het leger biet:

Diamanten, fchoone ringer ,
Rijeke baggen, die men erft,
Als een oude vader fterft ;
Dees en diergelijcke dingen
Sie ick, dat men fomtijts ftelt
Om te losfen tegens gelt.

Onder al de moye dingen ,
Onder al de groote fchat,
Hier gevonden in de ftadt ,
Weet ick u niet toe te bringen
Als alleen dit edel ftuck ;
Daer mee wenfch ick ii geluck !"

Dit gebruyck wort onderhouwen ,
Alfmen groote fteden wint ,
Alfmen groote fchatten vint ;
Maer de fchoonheyt van de vrouwen ,
Wat oock dees of gene doet ,
Dat en is geen lofbaer goet.

Scipio, wat ftille ftaende,
Siet het klaer en helder licht
Stralen over fijn geficht ;
Maer ftracx weder henen gaende,
Toont, met ftil en koel gelaet ,
Dat het hem Diet aen en gaet.

Laetj' u defe roos ontrecken ,
Sonder datje die ontluyckt ,
Sonder datje die gebruyckt,
Wie en fal niet met a gecken
En gaen feggen, t'onfer fpijt ,
Datje maer een lints en zijt.

Een van defe jonge gaften ,
Die geduerigh met hem gaen ,
Die geduerigh om hem ftaen;
Raet den velt-heer toe te taften,
Raet den Ridder tot de maeght,
Die aen al het heyr behaeght :

Gaet Mars Venus niet begroeten,
Als hy van fijn wapens fcheyt ,
En fijn degen nederleyt?
Ja, by komt by haer verfoeten
Al de wreetheyt , die ick fagh,
Daer by voor den vyant lagb.

„Sout ghy, feyt by, niet aenveerden
Defe peerel , defe roos ,
Die ick onder duyfent koos ?
Defe van foo grooten weerden ,
Schoonder als ick immer fagh,
Alsfer eene wefen magh?

Ridder, ghy hebt menighwerven
Uwen vyant aengetaft ,
En op uwen dienft gepaft;
Ghy hebt Romen moeten derven ,
Neem dan nu een kleen vermaeck,
Want dat is een nutte faeck.

Ghy, die niet en zijt gebonden
Aen een echte weder-paer ,
Neemt, o neemt uw kansfe waer :
Wat doch kander zijn gevonden,
Datter beter dienen kan
Voor foo frisfchen edel-man ?

Wie fal oyt een boge fpannen,
Die hy op een blyden dagh
Niet eens weder los en fagh?
Nimmer foo geftrenge mannen,
Die niet fomwijl, door de vreught,
Geven voedfel aen de deught.
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Nu dan, laet de vrijfter leyden ,
Datfe voor u wort bewaert ,
Datfe voor u wort gefpaert;
Want, van haer is niet te fcheyden
Nu fy ftaet in ons gebiet ,
Immers ick en deed 'et niet."

Dan foo mochtet my gevallen
By een jongh en aerdigh dier,
Na der jonge luy manier,,
Wat te kusfen, wat te mallen;
Ick en ben noch dom, noch ftuer,
Oock geen vyant van natuer:

Defe Vorft aldus gedrongen,
Tusfchen luft en ware deught,
Tusfchen tucht en groene jeught,
Voelt van binnen harde fprongen ,
Voelt een ftrijdigh huys-gewelt ,
Dat hem in de finnen quell.

Defe, na des oorlogs wetten ,
Was igevallen my ten deel ,
Mijne was fy ganfch en heel;
Niemant konde my beletten
Haer te fetten van haer eer,
Want ick ben haer over-heer.

Als hy fiet haer frisfche leden,
Als hy fiet haer rooden mont ,
Die 'er menigh heeft gewont ,
Als hy fiet haer heufche feden ;
Dan verfmelt hy van de luft,
Dies hy wenfcht te zijn gebluft.

Meer fal ick een maeght fchoffieren?
Ick ! een velt-heer , een Romeyn!
Neen, mijn hert is al te reyn :
Neen, ons vendels en banieren
Vliegen niemant over 't hooft,
Die een maeght haer eer ontrooft.

Maer als hy gaet overwegen,
Wat de reden hem gebiet,
Wat de deught voor loon geniet ;
Dan gaet by de luften tegen ,
Dan is hy een dapper helt,
Die rich kloeck te weere ftelt:

Laet dan al mijn haters krijten ,
Dat ick kuys en eerbaer ben ,
En geen vuyle luften ken;
Laet Karthago my verwijten
Pat ick houw een eerlijck bed,
En de deught voor luften fet:

Siet hy weder hare wangen,
Witten hals , en teere borft,
Dat verweckt hem weder dorft ,
Dat verweckt hem groot verlangen
Van dat binnen fchuylen magh ,
Dat hy buyten niet en fagh.

Dat en fal my niet verkleenen,
't Sal niet ftrecken t' mijner (chant
Hier, noch in het vaderlant,
Of het fchoon de lieden meenen;
Tucht en baert geen ongeval ,
En de deught gaet boven al.

Na de Ridder fijn gedachten
In een weegh-fchael heeft gefet,
En op alle dingli gelet,
Komt hy met fijn ganfche krachten
En hy berft ten leften uyt
Tot een ridderlijck befluyt :

Hooge ftaet en hooge finnen
Dienen fta6gh by een gepaert,
Anders heeft'et geenen aert ;
Vorften dienen niet te minnen:
Malle liefd' en hoogh gebiet
Dienen in een plaetfe niet.

„Weer ick van de rouwe gaften
Seyt hy, waer ick flecht foldaet ,
Of een ruyter of fijn maet ,
Sonder ampt en fonder laften,
Had ick niet als kapp' en fweert ,
Of een flecht gefadelt peert ;

Die kan toomen fijn gedachten,
Die kan temmen fijn gemoet,
Dien hou ick van edel bloet;
Dien wil ick vry grooter achten ,
Als die met een dom gewelt
Hooge wallen neder-velt."
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SPREECKT HIER AEN DEN BRITYDEGO1VI VAN DE MAEGHT,
EN GEEFTSE HEM WEDER :

Nu ghy , vrient! fit hier wat neder ,
Siet, daer is uw waerde pant,
Komt en neemtfe by der hant;
Daerenboven geef ick weder
Defe fchatten, die ghy fiet,
Die haer vader voor haer biet:

Dan noch fweer ick by de Goden,
Dat haer niemant heeft geraeckt,
Dat haer niemant heeft genaeckt;
Want op lijf-ftraf was geboden,
Datmen haer bewaren fou,
Even als mijn eygen vrou.

Gaet, gelieven! gaet vry paren,
Nu verfien van goet en gelt,
Nu bevrijt van boos gewelt;
Wel moet 't edel herte varen,
Dat met een heeft uyt-gebluft
Gierigheyt en vuyle Mt.

OP DE BRIE GEYALLEN
DER

ZELF-S TRU T,
IN DICHTMAET BESCHREVEN DOOR DEN HEER

JACOB CATS.
Hier toont de groote Cats, de wijtberoemde Dichter,
Dat hem den naem toekomt van Hollandfch Parnasftichter,
Als hy de zieleftrijt zoo levendigh verbeelt ,
In 't prangende gemoed door zorgh en anghft geteelt.
Eerft zien wy Richard, met een nude floep gevaeren ,
In 't zoet gezelfchap van twee juffren, op de baeren
Van Thetis pekelveld, in hooge nood gebracht,
Daer hem de felle dood met ope kaecken wacht.
De boot wil naer den grond, geen hoozen magh'er helpen,
De zee dreight t'elckens haer in 't bruifchen t'overftelpen,
Geen uitkomft voor den held als ligtingh van den laft,
Waer door dat d'oude kraeck tot zinkens is vermaft.
Een juffer moet men hier, eilaes! de voeten fpoelen,
Die Richard teer bemint, of die hem doet gevoelen
Hoe diep by in haer ziel en boezem ftaet geprent;
Wat wort zijn hert gefcheurt, eer hy 't geluckigh end
Ziet van dit treurfpel, en bekoomt op nieuw het leven! —
Hoe heeft de Ridder dan het vreemt geval befchreven
Der Zeeuwfche ftadtvooghd, die, verflingert op een wijf,

Zijn fchuld, door Karels laft, moet boeten met zijn lijf!
Hoe ziet men hier de vrouw ontftelt, beklemt, benepen:
De Zelfftrijt dreight haer flucx in 't naere graf to flepen;
Zy weeght haer kuifheit, en leght in den evenaer
Haer waerde wederhelft, in 't grootfte lijfsgevaer.
Onwilligh lijd ze dat haer trouwbed word gefchonden,
Maer door een teere liefde aen haren man gebonden,
Bezwijckt ze voor 't geweld, doch niet in haer gemoet,
Daer nimmer booze luft noch echtbreuck wert gevoet.—
Dan ziet men Scipio , de geesfelzweep van Romen,
Ten leften, tot een baeck, hier op het fchouwburgh komen,
Een baeck van kuifheit, die zijn vorftelijcke deugd
Laet blijcken, als zijn hert verfmaedt de zoete vreugd
Der jonge Roomfche bruid, naer oorlogfrecht gevangen.
Hoe ftreelt de dichter 't oor met deze zedezangen
En gouden lesfen, uyt de wijfheitsfchat vergaert
Van fchriften, door den tijt tot onderwijs gefpaert.
Men kroon den ridder dan met lof voor zulck een dichten,
Dat altoos Neerlands jeught op 't deugdenfpoor zal lichten.
F. H.

SELF-STRUT,
DAT IS

KRACHTIGE BEWEGINGE VAN VLEESCH EN GEEST,
POCTISCHER WIJSE VERTHOONT ,

IN DEN PERSOON EN UYTTE GELEGENTHEYT
VAN JOSEPH, TEN TIJDE HY VAN POTIPHARS HUIS-VROUWE
VERSOCHT WIERT TOT OVERSPEL.

PEL. AD DEMETRIADEM
VAN JOSEPH SCHRIJVENDE, SEYT ALDUS:

De jongelingh wert by fijn vrouwe begeert, en evenwel tot geen begeerlijckheyt verweckt ; hy wert gebeden , en niette-min ontvliet hy. Dat eerbaer herte en konde, noch door de kracht der bloeyende jeught, noch door de groot-achtfaemheyt van haer , die hem aenfochte , in eenigen deele tot ontucht werden vervoert ; want niet alleenlijck door het
aenlockende gefichte, maer genoeghfaem met dadelijcke omhelfinge van een vrouwe geterght zijnde, heeft evenwel de
vrouwe niet begeert.

Nunquam bella piis, nunquam certamina defunt ;
Et quocum certet mens bona femper habet.
d. i.
Veel te vechten , veel te ftrijden ,
Moet een Chriften-hert vermijden;
't Is al beter, dat men dorft
Naer den rechten vrede-vorft.
Wil'er nochtans yemant vechten ,
Waer toe menigh duyfent knechten ?
Gaet en ftrijt, naer rechten eys ,
Met uw wederfpannigh vleys,
Met de werelt , met de machten ,
Die op onze zielen wachten ;
Waerom foeckt ghy buyten ftrijt,
Die geftaegh in oorlogh zijt?

Gala. 5. 17. Het vleefch begeert teghen den geeft, en de geeft teghen bet vlecfch. Defe ftaen tegen malkanderen.
.Rom. 8. 8. Het verftant des vlecfches is de duet, maer het verftant des geeftes is het ]even en de vrede.

VOORREDEN
AEN DEN

RECHTSINNIGEN LESER.

Des menfchen leven (gelijck een out-vader feer wel gefeyt heeft) is als een middel-punt , tusfchen den uytnemende
ftaet der Engelen en het woelen der onvernuftige dieren. In gevalle de mensehe fich laet vervoeren van de invallen fijns
vleefch, by wert gelijck gemaeckt den dieren op den velde. Indien by daer-en-tegen , door de krachten des geefts , de
luften van 't vleefch over-wint, by wert verheven tot de heerlijckheyt der Engelen. Siet daer, menfche , uwe geftalte.
Ghy ftaet om een beeft , ofte om een Engel gelijck te worden. Het vleefch aen d'eene zijde booght u nederwaerts , en
woude u wel fijns gelijeke maken : de geeft van d'ander zijde treckt u opwaerts , en raet u tot het tegendeel.
Aenfiet hier dien wonderlijken ftrijd, die wy in onfen boefem geduriglijck omme-dragen, dewelcke ons niet en verlaet,
foo lange wy ons felven niet en verlaten. Twee heyr-krachten ftaen binnen ons tegen den anderen gekant, tusfchen
dewelcke fomwylen krachtige velt-flagen , dickmael vinnige fchermutfingen , nimmermeer gefetten vrede gevonden wert. Is
niet des menfchen leven (feyt Job) een geduerige krijgh op aerden? Maer hoe maken wy 't al in defe gelegentheyt?
Och armen! daer wy, mits den gedurigen aenval onfer vyanden, wel behoorden geftadigh op onfe hoede te wefen , en
(gelijck de Beene doen, die in de heetfte en gevaerlijckfte plaetfen op de fchilt-wacht ftaen) dapper in de wint te fien.
Soo werden wy menighmael al geeuwende en halfflapende , door den eerften aenftoot van de lichte peerden, dat is:
door het alder-geringfte gefpuys onfer vyanden, verraft, daer henen geloopen en fchandelicken onder de voeten getreden.
W aer van , indien men (gelijck het behoort) de oorfaken recht onderfoecken wil, men fal bevinden , dat die geheel en
al de felve zijn , dewelcke, in gemeene oorlogen , menighmael eenige, anderfins treffelijcke, krijghs-overften den fiagh
doen verliefen , te weten : onwetentheyt en kleyn-achtinge fijner vyanden. Wy hebben (foo wy fomtijts meynen) nu
eenige gronden des Godfaligen levens in ons geleyt, ons verbont met God vernieut, en een vaft voornemen, van voortaen
wel te doen , ons felven voor-geftelt, en daer op in onfe eenigheyt fomwylen in bedenckinge komende, fchynen ons foo
wel gefterckt te vinden , dat onfe geeft by inbeeldinge, en noch (foo men feyt) verre van de man wefende, den vyant
wel derft aen-jnychen , en al tergende , uyt-eysfchen , niet anders clan gelijck (lien dappere gaft Afcanius doet, by den
poect Virgilius , aldus moediglyck trotfende :
Een pert te jagen is te flecht
Ick ben geen man voor dat gevecbt,
Ick weniche datter leeuw of fwijn
In defe jacht miju deel mocht ziju.
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Maer als wy dan komen daer 't te doen is, en dat ors de vyant, vry ongelijck ftercker als wy ons lieten voorftaen,
op het lijf komt vallen, foo finckt ons veeltijts (foo men feyt) het herte in de fchoenen, en wy ftaen daer Hecht henen
en fien, al en hadden wy noch tanden om van ons to byten, noch handen om ons te verweeren. Werdende mitfdien
niet dan al te wel gewaer,, dattet een ganfch andere fake is, in de fchaduwe van onfen wijngaert ofte vyge-boom,
gemackelyck fittende, alleen met de gedachten oorloge to voeren, dan in der waerheyt onder den roock, ftof, en het
gewoel van een dadelyck gevecht, {jell ingewiggelt te vinden. Wel aen dan, wy fien het gebreck, laet ons overleggen
wat raet hier tegens te fchaffen zy. Twee dingen hebben wy (mijns oordeels) van noode. Eerftelijck, een innerlycke
kennisfe van onfen vyant, met overlegginge hoe loos en boos hy, hoe voos en broos wy, in dufdanige gelegentheyt,
bevonden werden. En ten tweeden, goeden voor-raet van wijs en godfaligh beleyt, mitfgaders krachtige wapenen daer
tegens gereet te hebben, gelijck ons die ftrijtbare helt Paulus genoeghfaem de felve middelen in defen gevalle
voorfchrijft 1 ). Wat het eerfte point, te weten de kennisfe onfes vyants, belanght, dient voor eerft ernftelijck overwogen,
dat het vleesch met fijn medehelpers vry geen katte en is (foo men feyt), om fonder hantfchoenen gevangen te werden;
de oorloge, die het felvige ons aendoet, is geen krijgh daermen (gelijck 't fpreeck-woort is) met blaeuwe erweten fchiet:
En daer-omme houden wy, dat fy hun taftelick vergrijpen, die in defen gevalle meynen , dat het vleefch hier niet
anders zy, als foo eenigh plomp, wanfchapen, en fouteloos gewoel onfer nytterlicker finnen , buyten de palen van alle
redelickheyt, onbefuyftelycken henen fpringende; neen, de fulcke ketelen hun felven dat fe lachen. Gewisfelicken, ons
vleefch, dat is de verdorven aert in onfe zielen, en is foo bot en grof niet, gelijck men ons pooght wijs te maken: fy
kan haer felven, gelijck haer meefter en mede-helper doet, feer wel veranderen in een engel des lichts. Dat is gewis,
daer is groote kracht van dwalinge ontrent, en veel fteenen des aenftoots; fy weet haer walgelijcke pillen wel degelick
te vergulden , haer bitter wormkruyt dapperlick te fuyckeren, hares fcherpen angel meefterlick te bedecken, en met een
lieffelijck aes van aengenamen fchijn ons van het (tuck te leyden 2 ': Gewisselick, de kinderen defer werelt zijn immers
foo voorfichtigh in hare gedachten, als zijn de kinderen des lichts 3). Paulus, een man in gelijcke voorvallen fonderlingh
ervaren, oordeelt in fulcker voegen van den vleefche 4): dat hy aen het felve nu verftant , dan vernuft is toefchryvende.
En elders daer in vorder tredende, verklaert duydelick dat wy defen ftrydt niet en hebben flechtelicken tegens vleefch
en bloet, ofte fwacke menfchen, maer tegens de vorftendommen, tegens de machten, tegens de geweldige defer werelt,
die in de duyfternisfen defer eeuwen heerfchen, tegens de boofe geeften die in de lucht fweven. Wel hem die aller wegen
vreeft '), dat hy in de dagen fijns ridderfchaps afwerpen foude de vreefe des quaets, en dencken : ten heeft geenen noot
terwijlen ick alfoo doe. Uyt alle welcke lichtelicken of te nemen is, wat voor mede-ftanders en aen-ftokers onfe verdorven
aert is hebbende, en dien volgens hoe grootelijcx fijne liftigheden te duchten zijn.
Dit aldus geweten, en by ons rypelick overwogen zijnde, foo behoorden wy onfe flaperige oogen uyt den droom der
wereltfcher bekommeringen op to wecken , om neerftige wacht over ons felven te houden. Wy dienden met de helden
Salomons alle tijt gereet to ftaen, houdende alle fweerden, en gefchickt zijnde ten ftryde, elck hebbende fijn fweert op
fijn heupe, om der vreefe wille in der nacht 6). En gelijck de velt-overften, in de gemeene krijgh-voeringe, hare middelen
van tegenftant plegen aen to leggen, na dat fy lieden verftonden hare vyanden geftelt te zijn ; alfoo infgelijcx (dewyle de
Chriftelijcke eenvoudigheyt al mede hare gauwigheyt heeft, immers, fonder-linge in defen, behoort te hebben) ons felven,
naer dat wy de eygenfchappen onfes vleefchs bevinden, tot tegenweer te fchicken. Ten welcken aenfien bier in op-merekinge
dient te komen het tweede point hier vooren geroert, to weten: de voorraet van wapenen, die ons in defen van noode
is, om ftaende te mogen blyven in den boofen dace, en in de ure der duyfternisfe 7). Waer in niet beter en is to
betrachten, als aen te trecken de ganfche wapen-ruftinge by den apoftel Paulus, ter plaetfen vooren geroert, befcheydentlicken aengewefen, namelicken den gordel der waerheyt, het pantfier der rechtveerdigheyt, de fchoenen der voor-bereydinge
des Euangeliums des vredes, den fchilt des geloofs, den helm der faligheyt, en het fweert des geeftes, welck is het
woort Gods. Siet daer een rechtfchapen krijghs-knecht, recht afgeveerdigt om de fcherm-flagen des vleefches te verfetten,
en de vierige pillen des Satans uyt te blusfchen.
Wy beyde de voorfz. bedenckingen (te weten de kennisfe onfer verdorventheyt, en den wederftant tegens de felve)
houdende voor hooft-ftucken des Chriftelijcken levens, hebben, t'onfer oeffeninge, uyt de Bybelfche Schriften gekoren de
gefchiedenisfe van den tucht-lievenden Jofeph, om in en door het voorfchrift van den felven een volmaeckt af-beelt van
den Chriftelijcken Self-ftrijt, met cen heeilycke overwinninge daer op gevolght, ons felven en anderen voor te ftellen,
en alfoo te leeren alle onfe gedachten gevangen to nemen (als den apoftel fpreeckt) tot de gehoorfaemheyt Chrifti. Dan
alfoo defe fedige jongelinck als een fpiegel der eerbaerheyt en onthoudinge by de heilige Schrift ons Wert voorgedragen,
foo en hebben wy de wulpfche in-vallen des vleefches niet hem, maer de vrouwe van Potiphar, in defe onfe oeffeninge,
3) Colosf. 28.
2) Rom. 8. 7.
1) Ephef. 6. 12.
7) Ephef. 6. 22.
6) Cant. 3. 8.
5) Proy. 28, 14.

4) De woorden op de voorfz. plaetfen geftelt in den Grieekfchen tecxt, zijn tot beveftinge der Taken krachtigh en bedenekelick.
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willen toefchryven, doende mitfdien aen de felve fpelen de rolle van onfen verdorven aert, en aen Jofeph gevende den
perfoon van den Geeft ". En al is 'et fchoon foo, dat wy, om redenen voorfeyt, defen onfen ftrijt hier vertoonen in twee
byfondere perfoonen ; foo fal nochtans de gunftige lefer de fake in dier voegen gelieven op te nernen, als of de felve
ftrijt tusfchen geeft en vleesch in den boefem van Jofeph alleen ware voorgevallen ; gelijck wy dan weten, dat ons defe
ftrijt by Godes woort wert aengewefen, als in een en de felve menfche beftaende. Evenwel nochtans om den aert van den
Self-ftrijt wat naerder by te komen, foo hebben wy aen het eynde van defe bedenckinge onfen Jofeph voorgeftelt (doch
in fijn eenigheyt, en in het of-wefen fijner vrouwe), als of by foo eenigen ftrijt en fwackheden des vleefches in hem
hadde gevoelt (al-hoe-wel Mofes, die van alle dingen kortelijck maer de hooft ftucken gewoon is aen te roeren, daer van
niet en vermaent), niet meenende den heyligen man eenigfins te kart gedaen te hebben, dat wy den felven niet buyten
alle beweginge en ongevoelijck , als een block, maer in eeniger maten beroert, hebben vertoont: ja in tegendeel van dien,
achten hem dies te meer eere gegeven te hebben, als oordeelende fijn overwinninge, naer voor-gaenden ftrijt, des te
heerlicker te wefen. Gelijck ons oock niet waerfchijnelijck en dunckt, dat Jofeph tegens de foet-vloeyende en dagelickfche
bekommeringen van foo een jonge, fchoone, hooffche, luftige, en ganfch afgerichte vrouwe (als de felve waerfchijnelijck
mach werden geoordeelt geweeft te zijn) fich in aller voegen alfoo foude hebben gedragen, gelijck de Heere Chriftus
tegens de verfoeckinge des Satans heeft gedaen , dat is, fonder eenige de minfte ontfettinge ofte beweginge van den
natuerlicken menfche: maer met Hieronymus en andere out-vaders gevoelende, datter ja Self-ftrijt in hem fy geweeft,
doch met uyt-nemende krachten van tegen-weer. Laet ons (feyt de felve Hieronymus) eens gaen bedencken, wat voor een
ftrijt dien eerbaren jongelinck heeft uytgeftaen. Sekerlyck , ten dunckt my foo wonderlijck en vreemt niet, datter drie
jongelingen in den brandenden oven, van wegen den Koninck van Babylon geworpen zijnde, ongequetft en niet gefchent
daer uyt zijn gekomen, als dit wonder-ftuck ; te weten : dat die wonderbare jonghman van de onkuyfche en geyle vrouwe
wel by de tasfeelen is aengegrepen, doch evenwel niet en heeft konnen opgehouden werden, maer fijn kleet verlatende,
is haer ontvloden. Gewisfelyck gelijck de drie jongelingen op de Goddelijcke genade fteunende, voor hat vyer onwinnelick
zijn gebleven, foo heeft oock Jofeph in den ftrijt der onthoudinge, met de hulpe van boven, in manhaftige ftantvaftigheyt
volhert. Want Godes hant niet mede werkende, foo en waft niet mogelick, uyt het nette der doortrapter vrouwen fich
t'ontwerren , en alfoo t'ontkomen. Wy fijn dan des voornemens geworden den Self-trijt tusfchen geeft en vleefch, onder de
perfoonen van Potiphars huys . vrouwe en Jofeph, poetifcher wyfe aen onfe lants-luyden, in haer eygen tale te vertoonen 2).
Daer toe dies te meer aengeleyt zijnde, overmits dat in den woorde Gods defe twee, te weten: Vleefch en Geeft,
uytdruckelijcken als onderlinge kampioenen te velde werden gebracht, geheel naer de gewoonte der poeten, die de
menfchelijcke genegentheden, als wefentlijcke perfoonen, gewoon zijn den lefer voor oogen te ftellen. In den eerften
perfoon, vertoonende het vleefch, pogen wy aen den lefer te laten fien de wanfchapen invallen, die onfe verdorven aert,
op gelijcke gelegentheden, tot vorderinge fijnes voornernens, foude mogen te berde brengen, op dat alfoo ons vleefch,
met fijn eygen verwen zijnde afgemaelt, een yegelick daer uyt mochte gewaerfchout zijn, hoe argliftigh en doortrapt de
vleefchelijcke luft zy, om haer faken fchoon voor te doen; op dat wy, fulcx wetende, in tijts goeden voor-raet mochten
bekomen , van krachtige bedenckingen, tot wederftant van haer afgerichte liftigheden. Derhalven foo verfoecken wy feer
gedienftelijck van den gunftigen lefer fich ter faken van dien niet willen ergeren; want nadien wy voor hadden, t'onfer
waerfchouwinge, de verdorventheden des vleefches, fulcx als die in der daet zijn, en als naer het leven of te fchilderen,
foo heeft ons gedacht dattet noch t'onfen voornemen, noch oock den lefer dienftigh konde zijn, in gevalle wy het vleefch
flechtelijeken, flapperlijcken , en foo maer effen daer henen hadden doen fpreken, alfoo yemant het felve, naer
gelijckmatigheyt van foodanigen foetvoerigheyt afmetende, en fich dat by inbeeldinge niet hooger voorftellende, lichtelijck
foude komen te ftruyckelen, foo wanneer hem desfelfs verdorventheden in haer eygen gedaente. en gelijck die in der
waerheyt zijn, fouden mogen beftoken. Niet ongelijck die geene, die den vyant hun als fwack en geringe hebbende
laten inbeelden, en denfelven, ten tijde als de flagh fal aengaen, veel machtiger bevindende, als fy hun van den aenbeginne
hadden laten wijs maken, dadelijck, door foo onverwachten geval verflagen zijnde, den moet verloren geven, en van
vreefe (foo men feyt) in haer fchelpen kruypen. Ofte gelijck fommige vorften, die, door de afbeeldinge van eenige
Princesfe verlockt en als verleckert zijnde, feer lichtelijck een af-keer van defelve komen te krijgen, foo wanneer fy
naderhant de felve fchoonder in fchilderye als in der daet bevinden, uyt redenen dat fy-lieden tegen de feylen, die het
bedrieglijck pinceel eerft hadde verbloemt, en nu door het leven naecktelijck werden ontdeckt, geenfins en zijn gewapent,
ofte op haer voordeel en ftaen. Hier by gevoeght, dat de tegenwoordige befchryvinge van het lockaes der vleefchelijcker
dertelheden feer gevoegelijck fal konnen dienen voor een toets-(teen, aen alle die geene die Tuft hebben hun felven in het
perck van den Self-ftrijt dagelijcx te oeffenen, om alle de byvallen en aenlockende omftandigheden, die Moyfes kortelijck
1) De Chriftelijeke Self-ftrijt befteet eygentlick in eenen menfeh, hier nochtans in twee verfcheyden perfoonen aengewefen, om redenen, met den verftande niet-te-min, en iu der daet
2) Geist. G. 18.
voor CCU te hondeu.
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en bedecktelijck aenwijft , en wy , na den aert der poefie , wat breeder uytmeten , by fich felven te overwegen, en daer
uyt te oordeelen of by fterckte genoegh heeft om gelijcken aenftoot te konnen wederftaen ; indien ja, fich in den Heere
te verheugen, en den felven ten hooghften te dancken voor fijne genade; indien neen, in naerder achtinghe te neemen
waer hen de fchoen dwinght, en fulcx hebbende, geduerighlijcken metten gebede tot God, oin meerder verfterckinge, aen
te houden. Defe en diergelijcke andere beweegh-redenen hier, kortheytfhalven, Diet aengeroert, hopen wy dat den billijeken
lefer niet alleenlijck fullen vernoegen om alle fteenen des aenftoots uyt den wege te leggen, maer felfs oock fullen
opwecken om met de dertele invallen des vleefchs fijn profijt te doen, gelijck het niet vreemt en is, dat de deughden fells
de gebreken haer tot voordeel weten aen te leggen, en de felve tegens haren aert hun ten goede te doen gedyen, mits.
al voren haer doende af-leggen haer gewoonlijcke kleederen, mitfgaders haer befnydende aen hayr en nagels, gelijck in
de wet bevolen wert ", dat men aen de Hethitifche vrouwen, die in den krijgh gevangen waren , foude doen , aleer die
tot wyven en in bywooninge aen te mogen nemen. Het welcke des te meer alfoo uytvallen fal, wanneer de goetgunftige
lefer fal gelieven het oogh te flaen op verfcheyde exempelen der heyliger Schrift, in de welcke bet gefpreck, en de
maniere van feggen gemeenelijck wert gevoeght na den aert en gelegentheyt van den geenen die fpreeckt 2'. David gebruyckt
goddeloofe redenen , maer in de perfoonen van goddeloofen 3). Salomon fpreeckt lichtveerdelijck, timer in de perfoon van
een lichte vrouwe 4). Job onbefuyfdelijck, maer in de perfoon van Epicurifche dwael-geeften 5). Ezechiel oneerlijck, maer
af-beeldende de geeftelijcke hoerery. Niemant en brenge clan bier tot defe mile oeffeninge andere ooren , als tot de
fchriftuer-plaetfen te voren aengeroert. Hier is een hof daer lelyen en diftelen , daer vergif-wortelen en genees-kruyden,
daer alsfem en honigh-korven niet verre van den anderen ftaen. De reden-kavelaers leeren dat ftrydige dingen, d'een tegen
d'andere geftelt, meer uytmunten 6). D'ervarentheyt toont dat het vyer in de geftrengfte koude meerder hitte geeft; de
hoveniers bewyfen dat roofelaer by ajuyn, loock, en andere ftinckende kruyden, op een en bet felve kruytbedde geplant
zijnde, rofen van uytnemende reucke voortbrenght: infgelijcx dat bitter uyt de fchouwe genomen, geleyt en gefpreyt
ontrent den wyngaert, menigte van foete druyven veroorfaeckt. In 't korte, wat kalck wert'er beet, als door kout water?
wat dadel-boom verheft fich, als door gewichte? wat thriakel isfer krachtigh, als daer flange-vleefch en adderen-vergif in
vermenght is? Siet vrienden, 't isfer alfoo met ons geftelt, dat de weerdfte deughden felfs van onfe fnootfte gebreken
moeten geholpen worden. Wy bidden u, rechtfinnige lefer, gevoelt aldus ofte op diergelijcke wijfe van defe onfe
bedenckingen : en indien ghy fulcx doet, gewisfelijck ghy fultfe fonder aenftoot, en niet fonder vrucht lefen. Sonderlinge
indien ghy de fpreuck van Paulus, Rom. S. 6. (die wy tot dien eynde hier voren in 't hooft hebben doen ftellen)
geftadelijck in alle voor-vallen en in-vallen u aen het herte legt, geftadelijck indachtigh zijnde dat bet verftant des
vleefch is de doot, maer dat het verftant des geefts is het leven, en vrede. Aengaende den tweeden perfoon, daer in
vertoonen wy de eygenfchappen des geeftes, met een geheel anderen aert van wapenen ten krijge toegeruft, over-al regelrecht ftrydige gronden leggende tegens de gene die het vlees te voren hadde in het fpel gebracht, den felven voet daer
in houdende die Moyfes kortelijcken aenwijft by Jofeph gebruyckt geweeft te zijn; te weten, eenfdeels genomen uyt de
borgerlijcke redelijckheyt, anderdeels uyt Goddelicke bedenckingen 7'. Siet (feyt by) wat in den huyfe is , heeft mijn heere
onder mijne handen gegeven, foude ick dan fulck een groot quaet doen, en tegens God fondigen? Ghy jongelingen dan,
die in uwe bloeyende jeught fomwylen hier en daer door de vleyende tongen wert aengefocht tot ontucht, antwoort als
hier Jofeph doet: Ghy teere jonckvrouwen (gelijck toch eene van de ouden feer wel geleyt heeft, dat meeft yder
Berfeba haren David, en yder David fijne Berfeba heeft) als ghy, met de pluymftrijckery van onkuyfheyt, van den eenen
of den anderen Venus-jancker, wort geftreelt, zijdy jonck en Diet feer ervaren om fijn fchermflagen te verfetten? hier zijn
uw wapenen. En al is 't foo, dat defe onfe tegenwoordige oeffeningh maer en fchijnt te wercken op de foude van
onkuyfheyt, de middelen evenwel, die hier tot intoominge des vleefches werden gebruyckt, zijn voor het meerendeel
gemeen, en konnen gevoegelijck tegens alderley aert van aenvechtinge t'onfer verfterckinge vruchtbaerlijcken werden
aengeleyt. Het welck ingevalle by yder van ons met oprechtigheyt des herten in de vreefe des Heeren ernftelijck worde
betracht, wy en hebben niet te twijffelen aen een goede en geluckighe uytkomfte.
Wy hebben fonderlingh de gefchiedenisfe Jofephs tot defe oeffeninge verkoren, onvermits wy in de felve vinden een
uytnemend exempel van krachtige wederftant tegens de vinnige invallen des vleefches 81 . David nu al redelijck wel
bedaeght, en daer toe gehuwelijckt 9 ', en mitfdien alreede verfien van de hulpe, by Gode tot verfchooninge van de
menfchelijcke fwackheyt ingeftelt, die by oock niet fpaerlijck, maer vry ruym genoegh was gebruyckende, als benevens
fijne getrouwden Diet weynigh by-wijven hebbende fiende eeinnael van fijn dack '", om den avont, een anders wijf,
en mitfdien nauwelijck bekoort zijnde in eene van fijn vijf finnen; fy by hem, niet by by haer, verfocht werdende, en
2) l'fahn 14. I. Walla 53. 2.
3) Prov. 7. 15. 16.
4) Job 22. 15.
5) Ezech. 16. 15. 25.
6) Rofen by ajuyn en loock geplant vermeerderen in reucke.
1) Deut. 21. 12.
Theophraft. Sie bet lautboeck van Baptif. Port.
7) De beweegredenen Jofehps in fijnen Pelf-ftrijt , zijn tweederley, te weten borgerlijck of geeftelijck.
8) 2 Sam. 24. 5.
9) 2 Sam,
11) 2 Sam. 12. 2.
10) 2 Sam. 12. 2.
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overfulcx onfeker van de uytkomfte, moetende ondertusfchen eenen derden tot hulpe nemen, en aen den felven fijne
vuyligheyt ontdecken, mitfgaders uyt oorfake van oneere in den felven gehouden wefen, ftort van den eerften aenftoot
daer heenen. Jofeph daerentegen in de hitte fijner jeught, geenderley behulp tot fijne fwackheyt hebbende te verfoecken,
maer felfs gedueriglijck verfoeht werdende, en dat van de gene die macht hadde te gebieden, aen-gelockt door gelegentheyt
van tijt en plaetfe, mitfgaders door vafte hope, niet alleenlijck van niet geweygert te werden, maer fe!fs van groote
vergeldinge en toe-komende weldaet; eyndelijk zijnde geverght en geterght gelijckelick in alle fijn vijf finnen, ftaet
evenwel, ja blijft ftaende als een rotz-fteen midden in 't gewoel van de baren. Juda, een ouder broeder van defen
Jofeph, fiende Thamar aen den wegh fitten, felfs met gedeckten aengefichte, is infgelijck ter neder gedreven, uyt
inbeeldinge alleenlick, fy ware daer gefeten om luft te plegen. Loth, fonder gefichte, in het duyftere des nachts, en
deufigheyt van dronckenfchap, fijn dochters ont.rent hem gevoelende, is onbefuyfdelick wegh geruckt. Jofeph daerentegen,
door fonderlinge kracht des Geeftes, heeft met uytnemende kloeckmoedigheyt, vleefch en bloet, jeught en vreught, ja het
ganfche heyr der verdorventheden, niet alleenlijck verwonnen en overmeeftert, maer geketent, geboeyt, en als gevanckelick
ten toone gevoert. Voor befluyt: wat een voortreffelijcken man (feyter een out-vader) was Jofeph! die, voor een have
verkocht zijnde, vry is gebleven; gemint zijnde, niet gemalt en heeft; gebeden zijnde, niet verboden wert; gegrepen
zijnde, ontvloden is.
Wy hebben goet gevonden defe onfe oeffeninge liever by gedichte te doen, als anderfins : Eenfdeels om dat de
omftandigheden, en by-naeft de ganfche fake ons tot een poefie fcheen aen te leyden. Anderfdeels om dat de fonderlinge
bewegingen, die haer in defe gefchiedenisfe vertoonen, met beter aert na de poetifche maniere van fchryven, fcheen
verhandelt te konnen werden. Want gelijck het geluyt door de engte van eenigh trompet ofte fchalmeye veel fcherper
uytfchettert, als of het in de opene lucht los daer heenen wierde uyt-geblafen: foo dunckt ons dat foodanige beweeglijcke
invallen, gedwongen en gedrongen zijnde in de nauwe regels der dichtkonfte, met meerder kracht uyt-berftcn, en
dieper dringen in de ooren en gemoederen van de toe-hoorders en lefers, dan of de felve met een wyde en ongedwongen
maniere van fchrijven daer henen ware geftelt.
Eyndelijck hebben wy geoordeelt dienftigh te zijn voor d'eenvoudigen de middelen en bewijs-redenen, van wegen het
vleefch by gebracht, (alfoo der fomwylen verfcheyden in een gefpreck vervatet zijn) met cijffer-letteren op de kant aen te
teyckenen, en wederom, daer de felve by den Geeft beantwoort worden, met gelijcke cijffer-letteren den lefer aen te
wyfen. Als by exempel, neemt dat Sephyra in een gefpreck (dat is, met een gevolgh fonder datter Jofeph tusfchen
fpreeck) dry, vier, ofte meer redenen voorftelt, daer door fy Jofeph foeckt te verlocken , foo hebben wy elcken middel
in haer gefpreck met een cijffer-letter aengeteeckent, te weten : den eerften met de cijffer-letter 1; den tweeden met 2.
en foo vervolgens, en wederom op elek punct, foo 't felve by Jofeph wort beantwoort, op de felve order de cijffer-letters
daer by gevoeght: fulcx dat yemant gelefen hebbende het voorftel van Sephyra, en willende weten , hoe het felve ten deele
ofte in 't geheel by Jofeph wort tegen-gefproken, die en behoeft maer te letten wat getal datter op de kant ftaet, en
foecken dan in de antwoorde van Jofeph op het felve getal de wederlegginge.
Defe oeffeninge, gunftige lefer, wort U. E. met de vorige nieuwe ftucken , die in 't groote voor defen noyt en zijn
gedruekt geweeft, wederom toegefonden; gelieft de felve eens foo te handelen, als de byen op defen fomer-tijt de bloemen doen:
Suyglat over al den beften fin ,
Gelijek de bye, niet als de fpin.
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Potiphar, een Egyptifeh man, die Pharaonis overfte keuken-meefter was,
kochte Jofeph van de koop-lieden, en by bielt hem eerlick en wel, en liet
hem in de vrye konften neerftelicken oeffenen, en verforgde hem met eten
en drincken rijckelicker als andere knechten : ja fette hem ten laetften over
fijn huys houdinge. En Jofeph nam defe goetdadigheyt met danck aen: doch
foo en vergat by om fijnen jegenwoordigen nederigen ftaet niet fijne aengeboren deughtfaemheyt, maer bewees metter daet dat wijfheyt onder tegenfpoet niet en befwijckt, foo men die anders recht (en niet alleen ter tijt des
gelucx) gebruyckt.
En fijns heeren wijf, om fijner behendigheyt, en fehomuler gedaente wille,
wert met liefde tegens hem ontfteken, en liet haer voorftaen dat by lichtelicken foude te bewegen zijn wel-luft met haer te plegen, wanneerfe maer
haren wille hem openbaerde, ja dat by oock voor een groot geluck foude
aehten, wanneer fijns heeren vrouwe hem daerom aenfprake. Doch fy oordeelde
hem meer na fijnen jegenwoordigen ftaet, als na d'oprechtheyt fijns edelen
aerts: en bier op ontdeckte fy hem haer begeerte, en verghde hem om by
haer te flapen. Maer Jofeph , die floegh haer dat af, en hielt vent cen groote
fehande, haer in fulcker faken to wille to zijn, welcke tot groote fchande en
na-deel van den goeden man fijnen heere foude dienen. Daer toe vermaende
by haer oock van haer boos voornemen af te ftaen, en feyde, dat by haer
in fuleke faken nimmermeer te wille en foude zijn: datfe af foude leggen de
hope van tot haer voornemen te geraken, en dat fy, fulcx doende, hare
boofe begeerten lichtelijek foude dcen vergaen: by wilde liever lyden al wat
lydelick is, dan haren wille te vervullen. En hoewel een knecht hem tegen
de wille fijner vrouwen niet en behoort te fetten, foo is nochtans dit werek
foo fchandelick, datmen fich fulcx niet en behoorde to onderwinden.
Na dat haer dit alfoo ontfeyt was, foo is fy noch te vyeriger geworden,

en meende evenwel Jofeph en foudet haer niet weygeren; mits welcken,
alfoo de oubehoorlicke liefde niet op en bielt, foo verfocht fy 't ten anderen
mael aen hem, op hope datfe hem ten leften meynde daer toe to brengen.
Als daer nu een hooge feeft voor handen was, het welck oock de vrouwen
plegen te houden, foo heeftfe haer tegen haren man gelaten als offe kranck
ware, en begaf haer aen een ftille en heymelicke plaetfe, en fochte daer
door oorfake en gelegentheyt om Jofeph te gewinnen: En als fy hem alleen
bevonden hadde, fprack fy hem aen met veel fachte en fehoone woo:den,
weer als oyt te voren, en feyde: Het ware veel beter geweeft, dat ghy van

den beginne aen mijn begeeren niet en haddet afgellagen, maer na mijner
beiiefte my te wille geweeft, aengefien ick vrouwe van den huyfe ben, en
my door uwe liefde foo ganfch hebbe in-nemen en overwinnen laten, dat
hoewel ick bier de vronwe ben, nochtans genootfaeckt werde u to komen
vleyen. Is nu eenige wijfheyt in u, fuldy my noch heden te wille zijn, en
wederom vergoeden wat ghy voormaels uyt ouverftant verfuymt hebt: Ift u
daerom te doen geweeft, dat ghy wilt gebeden zijn, foo doe ick nu dat felve
veel vlytiger als oyt te voren, want ick my daerom fleck gemaeckt hebbe,
en uwe liefde hooger geacht, dan elle vreugbde defes feeft-daeghs. Soo ghy
voormaels gedacht hebt, dat bet my niet ernft en is geweeft, foo bebt ghy
nu lichtelick te bekennen , dat ick niet bedriegelieker wijfe met u gehandelt
en hebbe, aengefien ick in mijn voornemen beftandigh hlijve. Daerom foo
moogdy nu de aengebodene wel-luften gebruycken, en haer, die u ten boogften lieft, te wille zijn, het welcke u in andere faken oock nut en goet zijn
fal; anders foo moot ghy mijne toornigbeyt en ongenade verwachten; wanneer
ghy u uwe vermeynde kuyfheyt liever laet zijn, als mijne gunfte. Dat fuldy
oock fekerlijek weten , dat uwe eerbaerheyt weynigh belpen fal, wanneer ick
u by mijnen man verklage, en fegge dat ghy my hebt willen verkrachten:
en wanneer ghy fchoon met waerheyt omme . gaet, foo fal nochtans Potiphar
mijne woorden meer gelooven als de uwe.
Maer Jofeph en liet hem door alle defe woorden (die fe oock met tranen
bevefligde) geenfins bewegen, noch met dreygementeu verfchrieken , dat by
fijne kuyfheyt Licht achtede en harm ' wille dede : maer bleef beftendigh,
wilde liever alles lijden en verdragen, dan oneerliekheyt met beer doen, en
dat volbrengen, daerom by naemaels in een feker verderven komen mochte.
Vermaende haer wat haer ampt was, en wat de echte plicht en geirouwigheyt
vorderde: en feyde dat haer aen fulex meer behoorde gelegen te zijn, dan
aen fnoode en verganekelicke welluften, daer op altijt, van wegen des volbrachten wercx , rouwe en leetwefen volght, en Baer van de fchade niet
wederom to rechten is. Soo moefte fy oock alti:t in forge ftaen, dat de
gcdaene fehande niet uyt en quame: foo fy doch daer-en tegen de liefde en
by-woninge hares mans, ftil en fonder fchande, gebruycken konde, en daer
by voor God en de menfehen, een vreetfamige en vrolieke gewisfe mochte
behouden. Dattet oock veel beter ware dat fy by haer eere bleve, en hem
als eenen trouwen dienaer in eller onderdanighcyt fijn werek doen liet, dan
dat by wetedchap hebbe van hare fehande en oncere, als daer inne mode
deel hebbende. Dat het oock veel beter zy, eener goeder gewisfen, en der
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eerlijcker wereken hem te vertrooften, dan, na dat de fonde gefchiet is, te
vergeefs te hopeu datfe verfwegen foude blyven.
Met defe en diergelijcke woorden vele, foo gedachte Jofeph defer vrouwen
de oneerlijcke liefde te benemen, en haer van haer boos voornemen wederom
op den rechten wegh te brengen: maer fy hielt hoe langer hoe heftiger aen.
En nademael fy met woorden by hem niet en konde verkrijgen, en vorder
geen middel en wifte om hem daer toe te brengen, foo floegh fy de hant
aen hem, en wilde hem met gewelt dwingeu, dat hy haer wille doen moefte.
Als nu Jofeph, yverende over fijn eere, uyt de kamer fpranck , en den rock,
daer by fy hem hielt, achter hem liet, foo verdroot bet haer Peer dat fy
gemift hadde, en moefte in vreefe ftaen, dat haer man fulcke boeverye van
haer foude vernemen, foo nam fy voor haer Jofeph valfchelick voor Potipbar
te beklagen, en haer alfoo aen hem te wreken van wegen fijnes hoogmoets:
en dachte, als een liftige vrouwe, dat het haer profijtelicker ware, eer te
klagen als hy: Daerom foo fat fy ganfch droevigh en onluftigh. En hoewel
alle haere droeffenisfe daer uyt was komende , datfe hare dertelbeyt met
Jofeph niet en hadde konnen volbrengen, foo geliet fy haer doch alfoo, als
quame alle haren ouwil en toornigheyt daer henen, dat hy hare vrouwelicke
eere hadde willen benemen en berooven.
Ads haer man nu wederom t'huys quam, en van wegen baren treurigheyt
verfchrickte, en de oorfake harer droeffenisfe weten wilde, foo vingh fy aen
over Jofeph te klagen, en feyde: Och here man! ghy en zijt niet weert dat
ghy !even foudet, wanneer ghy uwen fehandelijcken knecht niet fijn wel
verdiende ftraffe aen en dedet, als die gefocht heeft uwe echte bedde te
bevlecken, en al fchoon vergeten beeft op welcke wyfe hy in huys gekomen
is, en wat groote weldaden ghy hem hebt bewegen; en in plaetfe dat by
altijt danckbaer tegen u hadde behooren te zijn, foo heeft by hem aen uw
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echte bedde verfondiget, en een fulcke fchande op een vyer-dagh, en dat in taw
afwefen , met my willen volbrengen, waer uyt wel te mercken is, dat by fijnen
fchijn geheel ongelijck is, en dat by tot noch toe maer eene geveynfde
eerbaerheyt gehadt en heeft, aengefien by u als fijnen heer heeft moeten
vreefeu: en dat hy nu alfoo (tout geworden is, dat is al uw fchuldt, om dat
ghy hem den toom foo los gelaten hebt, veel meer dan by aen u verdient
heeft, en dan hy felf heeft derven hopen: want als by gefien heeft, dat ghy
hem al uw goet vertrout, en regeren bevolen, en hem over al de outfte
knechten gefet hebt, foo heeft hy gemeynt dat hy oock recht en macht
hadde fijn dertelheyt met taw huyfvrouwe te drijven. Tot meerder verfekeringe
van hare befchuldinge, foo toonde fy oock den mantel, de welcken by badde
moeten verlaten, als fy hem foo hart verfochte.
Potiphar liet hem door des wijfs weeuen bewegen, geloofde 't gene fy
feyde, en aen hem oogen-fchijnelijck vertoonde, en gaf de liefde fijnes wijfs
foo veel toe, dat hy de faken vorder niet en onderfochte; prees fijn vrouwe,
dat fy haer eeidijck gehouden hadde, gaf den Jofeph onrecht, en wierp hem
in de gevanekenisfe, daer inne men de boos-doenders plagh te leggen. En
het geviel hem oock felve wel, dat hy een fulcke vrouwe hadde, en gaf
haer dat lof en de getuygenisfe, dat fe eerlicken en vromelicken aen hem
gehandelt hadde.
Jofeph beval fijn fake God den }here, en was niet befwaert, hoe dat by
hem verantwoorden foude, en de ganfehe handelinge van den aenvangh totten
eynde vertellen; maer lead de gevangenisfe en dit gewelt met gedult, en
troofte hem daer mede, dat God de Ileere, d'oorfake fijns lydens, en de
waerheyt felts bekent ware: wiens goedigheyt en voor-forge by crock daer
na metter daet heeft gefpeurt.
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Ghy, die hier fiet een dier met flyck omcingelt leggen,
En peyft in uw gemoet, wat dattet is te feggen,
Komt opent uw vernuft, en ftaet een weynigh ftil;
Hier onder wert gefeyt, wat dit beduyden wil:
Ghy fiet in defen ringh een van de netfte dieren,
Reyn over fijn gewaet, reyn over fijn manieren;
Ghy fiet in defen ringh den witten Armelijn,
Genegen uytter aert om niet befmet to zijn.
Het flyck omvanght het beeft, daer is niet uyt te raken,
Of fijn geprefen bont moet tot den dreck genaken;
Doch, mits het reyne dier dit boven al ontfiet,
Soo valtet in de praem van honger en verdriet.
De keus is wonder fcherp, het moet voorfekcr fterven,
Of anders fal het fiyck fijn witte yacht bederven.

Siet, wat een reyner aert! Het beeft in defen noot,
Gaet met een vaft befluyt, en kieft de bleecke doot.
Men fietet even ftaegh fijn reyne leden mijden,
Om, als het neder-valt, niet in het flyck te glijden :
Daer leyt het kleyne dier ter aerden uytgeftreckt,
En geeft fijn lefte fucht om niet te fijn bevleckt.
Dit is een eygen beelt gefchildert naer het leven,
Van Jofeph onfen helt, in defen boeck gerchreven ;
De bloem van fijne jeught en is hem niet foo Poet,
Als hem een fuyver hert, en reyne ziele doet.
Hy, fchoon door vuyle luft geweldigh aengevochten,
Staet vaft op fijn verfet , en temt de quade tochten;
Onkuyfheyt ranft hem aen, noch blijft hy buyten fchant:
Hy leyt als in het vier, noch wert hy niet verbrant.

VELT-TEYCKEN ALLER EERBARE JONGE LIEDEN.

Hy fiet een jonge vrou, tot hem alleen genegen,
Hoofs, geeftigh, wonder fchoon ; hy laet fich niet bewegen.
Sy biet hem teffens aen , luft, vryheyt , goet en eer ;
Hy kieft een reyn gemoet, en weygert even feer.
Sy roept : wy zijn alleen; wat fal ons wederhouwen?
Hy antwoort : onfen God kan alle dingh befchouwen;
Sy roept : de man is wegh, het heck is van den dam,
Hy antwoort: God is hier, en blijft al even tam.
Sy roept : de foete jeught raet u en my het minnen;
Hy antwoort: buyten echt en mooghdy niet beginnen.
Sy roept : bluft mijnen brant; ick ben te mael verhit,
Hy antwoort: 't is een walgh, wanneer een vrouwe bidt.
Sy roept: du bift een flaef, in mijnen dienft gebonden;
Hy antwoort: niemant ftaet ten dienfte van de fonden.
Sy fpout als vier en vlam, en is gelijek verwoet ;
Hy antwoort: geen verdriet en quelt een reyn gemoet.
Sy tiert; hy blijft gefet. Sy kijft; hy wil het lijden.
Sy vloeckt; by bit den Heer. Sy dreyght, by gaet ter zijden.
Ten leften grijptfe toe. Siet, wat een (tout befluyt!
Hy laet fijn mantel daer, en ftrijckt ten huyfen uyt.
0 eerbaer jongelinck , die midden in de baren ,
Die midden in de kracht van uwe groene jaren
Het vleefch hebt overheert ! o haven van de deught!
0 vader van de tucht! o fpiegel voor de jeught!
Wie kan, gelijek het dient, uw weerden lof vermelden?
0 rots van eerbaerheyt! o Jofeph, helt der helden!
Wie prijfe, na den eyfch, uw vorftelijck gemoet?
0 rechte campioen ! o ridder , weeft gegroet!
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Ick hoore niet-te-min een deel verwaende Totten,
Ick boor, 'k en weet niet hoe, met onfen Jofeph fpotten;
Men noemt die reyne ziel, een herte fonder moet,
Een tortfe fonder vlam, een ader fonder bloet.
Bedaert u, blinde jeught, en vat het ftuck ter degen;
Ghy dwaelt , eylaes! ghy dwaelt en gaet verkeerde wegen.
Ach! 't is een lichte faeck, wanneer men wert gevrijt,
Sich met een vrye loop te dienen van den tijt.
Het is een lichte faeck , het oogh to laten vallen
Ontrent een fchoone vrou, om in de luft te mallen:
Het is een lichte faeck , het ongetoomde vleys
Den breydel of te doen, te geven fijnen eys.
Het is een lichte faeck , verlockt door rijcke gaven ,
Te koelen fijnen brant , fijn eygen dorft te laven ,
Sijn eygen luft te doen. Het is een lichte faeck,
Gunft, vryheyt, goet, en eer te krijgen met vermaeck.
Maer die, wanneer het vleys met fijn geheele krachten,
Komt dringen op de ziel, en prangen ons gedachten ;
Die, fegh ick, dan verwint , en ftaende blijven kan,
Dat is een hoogh gemoet, een helt, een dapper man.
Men roeme , wat men wil, van onverfaeghde finnen,
Van vorftelick bedrijf, van fteden in te winnen ;
Geen ridderlick gemoet en kander hooger gaen,
Als in fijn eygen hert de luft te wederftaen.
Laet dan het fchamper volck uyt vollen monde blafen
Haer flimme geckerny ; Iaet alle (potters rafen;
Ghy ftelt , Hollandfche jeught, u dit exempel voor,
Niet tot een fnoode fpot , maer tot een eeuwigh (poor.
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SELF-STRUT,
DAT IS

KRACHTIGE BEWEGINGE VAN VLEESCH EN GEEST,
VERTOONT IN DE PERSOONEN VAN JOSEPH EN
POTIPHARS HUYS-VROUWE, ALS HY BY DESELVE WIERT VERSOCHT TOT OYERSPEL.

INLEYDII\ GU.
Als Potiphars gemael, door veelderhande lagen,
Had nu en dan geproeft aen Jofeph voor te dragen
Den brant van haer gemoet, en datfe, fonder vrucht ,
Nu dick wils had geklaeght , en menighmael gefucht ,
Geeft evenwel den moet in 't minfte niet verloren;
Maer, hebbend' in haer zelf, bequamen tijt gekoren,
En , met een flimmen treck , verfonden haer gefin 2',
Spant, beyd' in lijf en geeft, haer gantfche krachten in ;
Gelijck een machtigh Vorft, die, met vergeeffche tochten ,
Een welgelegen fchans nu meermael heeft bevochten ,
Biet al fijn knechten op, en , met een nieuw gewelt ,
Wil meefter zijn van all's, of blijven in het velt;
Soo gaet het wijf te werck. Sy hadde waergenomen
Een plaets, daer, ffijner tijt, de jonghman moefte komen,
En als fy daer alleen fagh haren Jofeph ftaen,
Vingh , met een foeten lach, aldus haer reden aen :
SEPHYRA `).
Hoe lange, moedigh quant, fal 't uwen trots behagen ,
Dat ick mijn herten-leet voor u fal komen klagen?
Voor u fal dagh aen dagh verfchijnen, met ootmoet,
Gelijck men voor een Prins, of voor de Goden doet?
Hoe dat mijn brandigh hert in hooger luften fteygert,
Hoe dat uw koel gemoet met meerder krachten weygert ,
En (toot my voor het booft: dies ga ick druypen been,
Gelijck een vryer doet, die loopt een blaeuwe fcheen.
Woont dan in uwen geeft foodanigh wreet begeeren,
Dat ick, met lanekfaem vier, allencxkens moet verteeren
Mijn bloet, mijn innigh bloet, dat om mijn herte drijft ,
En maer om uwent wil nosh in fijn aders blijft?

Bedenckt eens wat ghy doet. „'t En is geen gunft te noemen ,
Als yemant met gepragh moet van een weldaet roemen;
Want datmen lange tijt met fmeecken heeft verfocht,
Al krijghtmen 't fchoon om niet, tis dier genoegh gekocht.
• Wil yemant vollen danck van fijne gunft ontvangen,
En laten die hem bidt niet al te feer verlangen ,
Ick houd' alleen den menfch goetaerdigh en beleeft,
Die haeft verbeden wert, en tijdelijcken geeft.
Hoe meughdy, fteenigh hert, hoe meughdy langer ftreven,
Om aen de groene jeught de breydel los te geven?
Hoe meughdy my foo laugh met droefheyt fien vervult,
En met een ftegen fin mifbruycken mijn gedult?
Wat leyt uw geeftigh brein, van 's avonts tot den morgen,
Geduerigh omgevoert met veelderhande forgen?

1) Genef. 39. 11.
2) Het gebeurde op eenen dagh , dat Jofeph in 't hugs ginek om fijn Nverck te doen, en niet een menfeh van den gefinne des huyfes en was daer by.
3) Alfoo noemen wy bier Potiphars wijf; en nadien tics geethm WIeln van haer by de Ode en vinden, gebrnyeken Ivy dan defen, by eenige nieuwe fehrijvers ('k en went niet van weer) aengenorneu.
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Waer toe den vryen loop van uwen blyden fin
Gehouden in bedwangh , geweygert aen de min P
Hoe kander eenigh dingh de jonckheyt beter voegen ,
Als by eon jonge vrou te foecken fijn vernoegen?
Te fpreken mont aen mont, to leyden met der hant,
Een, die haer ganfche vreught aen u alleen verpant?
1. Het is een eygen aert, een yder aengeboren,
To laten fijn gemoet door minneluft bekoren :
Geen menfchen hert foo dom , foo onbeleeft, en koel ,
Dat niet en kieft een lief, dat niet en foeckt een boel.
Het is een eygen aert, geftort in alle dingen ,
De botten van de jeught met krachten uyt te dringen ,
Geen lant foo onbewoont , geen foo verwoefte knit
Daer niet en gaet in fwangh de foete minne-luft.
Als , in de lente-tijt , de fucht om voort te telen 1)
Daelt van den hemel af, en komt op aerden fpelen ,
Het kruyt rijft uyt den gront, door hare foete lucht
En uyt het kruyt de bloem, en uyt de bloem de vrucht.
Waer defe nieuwe jeught haer eens komt nederfetten ,
Daer wort het ganfche lant gekroont met violetten,
Met myrten en camil ; het fchijnt dat alles leeft ,
Wat hare foete geur maer eens befproeyt en heeft.
Indien ter eyger ftont haer vocht , beftaet te raken
De boomen van het wout, des winters drooge ftaken,
Grijs van den kouden rijm, kael van den fellen wint ,
Stracx is het dorre velt het fchoonfte dat men vint ,
Gaet teelfucht door het botch, de rouwe dieren fpringen ;
Beweeghtfe maer de lucht , de wilde vogels fingen :
Genaecktfe maer de ftrant , al het befchubde vee
Blaeft bobbels in de fehuyin , en huppelt op de zee.
Bekruiptfe dan den menfch, wat maeckt hy kromme fprongen?
Al lagh hy plat ter neer,, by wort mu hoog-gedrongen.
Hy oeffent fijn verftant , al is hy plomp en rou ,
Al is hy luy en traegh, de hant gaet uyt de mou;
Al is hy maer een kluts , by leert beleefde ftreken ,
Al is hy dom en ftom , de liefde doet hem fpreken :
Wat dient'er meer gefeyt? — Niet eer voor datum ' mint,
Verfchijnt de foete tijt , die jeught en vreught begint.
Al watter manne-kracht voelt in fijn jonge leden ,
Helt , met de ganfche tocht van fijn genegentheden ,
Naer defen foeten brant, en tracht , van hier of daer,
Te locken in fijn net een geeftigh wederpaer.
Hoe groot is uw geluck , dat boven ander lieden
De lieffelijeke min u komt haer gunfte bieden!
U maeckt haer bontgenoot! u, die, om hoer genucht ,
Uw levendagen langh, niet eens en hebt gefucht.
2. Van dat, uyt fwarte nijt, uw broeders u verkochten ,
En 't Midiaenfche volck naer
rijck Egiphten brochten ,
Van doen ben ick uw vrou, en Potiphar uw beer,
Een man die niet en acht als wint van ydel eer;
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Genegen tot het hof en vorftelicke faken ,
Genegen om altijt tot hooger ftaet to raken,
Een hooft van groot beflagh, een anger uften aert,
Die, om geacht te zijn, noeh lijf, noch leven fpaert.
Al eer de dageraet haer lieffelicke wagen
Met rofen heeft bekleet, haer peerden ingeflagen ;
Al eer het eerfte Licht fijn eerfte ftralen fchiet ,
Al foeck ick in het bed de man en is'er niet :
Hy is al in de weer: hy doet hem Licht ontfteken;
En gaet alleen fijn hooft met lefen fitten breken ,
Blijft in een diep gepeys , foeckt, overdenckt, en fchrijft,
Tot hem den hoogen dagh tot hooger Taken drijft;
Dan gaet hy naer het hof, betreet de groote falen ,
Daer niet als fwaren laft en moeyten zijn te halen;
Hier blijft hy in den raet , tot hem de ganfche kop
Roockt, als een oven doet, en draeyt gelijek een top :
Van daer flucx na de Prins; bier moet hy weer de finnen
Gaen fetten op de pees, en op een nieu beginnen
Te leggen oor aen hooft: hier is 't de befte man ,
Die, met de gaeufte ftreeck, den Koningh ftreelen kan.
't Is noch al niet genoegh ; dan gaet hy voorts beforgen
Koft voor het hofgefin , voor heden ende morgen;
Soo datter niet een uyr is van den ganfchen dagh ,
Daer hy met vry gemoet fijn adem halen magh.
Ellendigh hovelingh, een flaef van alle flaven,
Die naer eens anders treck geduerigh hebt te draven ,
Die niet een beet en nut, als op eens anders fmaeck ;
Laet daer des hofs beflagh, en doet uw eygen faeck!"
Als Potiphar aldus van eerften tot den leften,
De handen heeft vol wercx , de kop vol muyfe-neften ,
De finnen vol gepeyns ; — ick, zijn vergeten wijf,
Wenfch, voor foo hooffchen man , een ander tijtverdrijf
Ick wenfch (en naer my dunckt vry met gewisfe reden),
Niet in den flaep alleen mijn nachten te befteden ;
Ick wenfch, nadien de man foo ftaegh te hoof moet zijn,
Hem by des Koninghs bed, een ander in het mijn.
Wien ick bier toe verkies, dat heb ick u voor defen,
Geluckigh jongelingh , tot meermael aengewefen;
Mijn oogh en deerlick lien heeft u , voor-eerft , gefeyt ,
Wat voor een heeten brant in my verholen leyt.
Wanneer uw vierigh hert gevoelt fijn eerfte wonden,
De finnen zijn verftroyt , de tonge leyt gebonden ,
De geeften zijn bekayt en van de vrees gevat,
Het oogh, alleen het oogh fpreeckt ick en weet niet wat;
Ick weet, ghy hebt gefien mijn overfijdfche loncken ,
Voorloopers van den brant en eerfte minne-voncken,
Ick weet het, jongeling : ick weet, ghy hebt gelet,
Waerom ick, nu en dan, u riep ontrent het bedt;
Ick weet ghy hebt al laugh, oock eer ick heb gefproken,
Als metter hant gevoelt al wat my heeft ontbroken;

1 ) Bat de poeten in de volgende eeuwen en lenge na de tijden van Jofeph, met de namen van Venus en Capido hebben willen to kennen geven, noemen wy hier met een eenvoudige
vondigheyt, ale fprekende de tale van then ouden
, fucht om voort to teelen. Gelijck oock de voornaeinfte wyfgierige de liefde niet ander feggen te wefen, /113 tuft tot voortbrenginge zynes aerta.
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Noch heeft'et u behaeght, dat ghy u foo geliet,
Als of ghy niet met al en wift van mijn verdriet.
Vont ick u eenigh ftaen, of neer te zijn gefeten,
Daer niemant ons bedrijf en hadde konnen weten,
Ghy vloodt in haeften wegh, by-na eer ghy my faeght,
Als of ghy, van de plaets, met Hagen waert gejaeght.
5. Hier door is my de geeft foo hevigh aengedrongen,
Dat beide fchaemt en vrees zijn uyt mijn hert gefprongen;
Dies heb ick my verkleent, uit liefde, tegen recht,
Te bieden mijne gunft, te bidden mijnen knecht.
Maer of ick mijnen brant al niet en heb gefwegen,
Soo kan ick evenwel uw finnen niet bewegen;
Want wat ick heb gefucht, gefproken, of geklaeght,
Ghy laet'et henen gaen als of ghy 't niet en faeght.
6. Kan dan mijn innigh vier, mijn lonken, fuchten, fpreken,
In uw vervrofen geeft geen foeten luft ontfteken?
Voorwaer, dewijl uw hert door woorden niet ontlaet,
Soo fal ick vorder gaen, en komen tot te daet.
Maer neen, ick houdet vaft, ghy fult u laten raden ,
En onfer beyder jeught met foete luft verfaden;
Wel aen dan, vrolick hert, en fpeelt niet meer de beeft:
Ontrent een aerdigh lijf en dient geene ftuere geeft.
JOSEPH.
Wat gaet u aen, mevrou, my weder hier te proeven,
En, door een nieu verfoeck, uw dienaer te bedroeven?
Ick ben, met alle kracht, voor u en uwen man;
Maer uw en luft te doen, ick bidde fwijgter van.
Ghy hebt in u alleen, dat meer als hondert menfchen,
Uyt ganfcher herten gront, van Gode louden wenfchen.
Ghy zijt een edel bloem, een peerel van een vrou,
Blijft eerbaer (watje doet) en uwen man getrou.
Of wel een foet gelaet, beleeftheyt van manieren,
En heufheyt in de fpraeck, een jonge vrou vercieren;
Indien fy evenwel haer eere draeght te koop,
Soo isfet enckel niet met al den ganfchen hoop.
Ghy, van foo grooten huys, van vorftelicken bloede,
Van lijf foo wonder fchoon, foo hooge van gemoede,
Ghy huys-vrou van een heer, vry meerder als een graef,
Te warden tot een boel van een geringen ilaef!
Een byfit van uw knecht! wat fouje gaen beginnen?
Waer glijt uw broos gemoet? waer uwe domme finnen?
Hoe, fal het eel vernuft, de woon-plaets van de deught
Nu werden overheert van uwe kriele jeught?
Sal uw verheven geeft, een richtfnoer van de reden ,
Een ziele van de ziel, een moeder van de feden,
Een voefter van de tucht, nu werden uytgebluft
Door opgedreven fchuym van onbefuyfde luft?
Ach! dat u gaende maeckt, en zijn maer vyfe droomen,
Maer tochten van de jeught, ghy kontfe licht betoomen,
1) Ala de begeerlickheyt ontfangen heeft, baert fy de fonde, en de fonde, als
2) Soude fulcken man als ick ben vlieden P feyde de goede Vorft Nehemia.
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Indien ghy (na den eyfch) met uwe feylen twift,
Een brant, die eerft begint, wort lichtelyck geflift.
Wie fich van vuyl bejagh wil houden ongefchonden,
Moet heftigh wederftaen 't beginfel van de fonden;
En, van den eerften af, dat hare wortel fpruyt,
De tacken nederflaen , de fchoten roeyen uyt.
Want foo men niet en ftuyt der fonden eerfte ftuypen,
Men voeltfe door den menfch, gelijck een kancker, kruypen
En wasfen in de ziel tot een gefette ftam ":
Dus fchut (gelijck men feyt) de fchapen voor den darn.
Wie dadelijck bedwinght den luft en hare grillen,
Kan, fonder groot beflagh, fijn herte weder ftillen;
Dies is het alderbeft voor een die qualijek mint,
Te toomen fljn gemoet foo haeft de luft begint.
Dan fchoon ghy waert geneyght (dat niemant fal gelooven),
Door foo een korte vreught uw eer te laten rooven,
Soo hebt ghy evenwel den man niet die je foeckt,
In my daer woont een geeft, die alle luft vervloeckt.
Soud' ick mijn eerbaer lijf, mijn weerde vat, befitten
In uytgelaten drift van onbefchofter hitten?
Soud' ick, door weeligh bloet vervoert, gelijck een beeft
Doen wat luft bevalt, tot nadeel van den geeft '4?
Sal een van Abrarns-ftam, die Godes heyligh wefen
Uyt al den woeften hoop des werelts heeft gelefen,
Geheylight tot fijn volck, en voor der aerden gront,
Gekoren tot fijn erf, geftelt in fijn verbont;
Sal een van Abrams ftam, een Pone der genade,
Een eerft-gekoren helt uyt Goddelijcken zade,
Een Konincklijcke vorft, een uytgekoren pant,
Nu zijn een eygen flaef van vleefchelijcken brant?
Sal ick tot vuyl bejagh gebruycken defe leden,
Daer in het reyn verbont des Heeren is gefneden?
Sal ick, op eenen dagh, verliefen ziel en eer?
Ick bidde, lieve God, gehenght het nimmermeer!
1. Maer wat een vreemt befluyt! God heeft in alle dingen
Geftort een eygen kracht, om voort te willen bringen,
Een maeckfel zijns gelijck; gaet, pleeght dan uw bejagh :
Ghy fiet, dat uw befluyt hier geenfins gelden magh.
Wat pooght uw liftigh hert, door afgerechte ftreken,
Vuyl koper onder gout ons in de vuyft te fteken?
Men fiet uw flim beleyt, en wis ghy zijt verdwaelt,
Daer is geen vuyle luft van Gode neergedaelt.
't Is waer dat onfe God heeft, van den aenbeginne,
In menfch, in vee, in vifch geplant de foete minne:
En dat hun in 't gemeen als toen is aengefeyt,
Wort, door een vruchtbaer zaet, op aerden uytgebreit;
Maer als het edel dier, de menfch, begon te leven,
Heeft God hem tot behulp een wederpaer gegeven,
Vleefch van fijn eygen vleefch, en been van eigen been,
En heeft'er bygevoeght : Ghy twee en zijt maer een.

volbracht is, brenght de doot voort. Jacob. 1. 15.
6. H.
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Het lieffelijcke foet, dat reyne finnen wenfchen ,
Is maer een enckel paer van twee geliefde menfchen;
Een derde, wie het zy, en paft'er niet met al ,
Al waermen mint, en meent, is twee een vol getal.
't Is God, die man en wijf, als met fijn eygen handen ,
In reyne min verplicht, en hecht met vafte banden
Dit onverfcheyden paer: 't Is God, die 't echte bedt
Heeft met een eygen merck verfegelt en befet ').
Wie fchent des Heeren werck? gewis, ten waer geen wonder
Dat God met vlammigh vier, met blixem ende donder,,
Met allerley gevaer d'echt-fchenders overviel ,
En dempte metter daet haer Godvergeten ziel ;
Wie Godes tempel fchent , die wil God weder fchenden ,
Afnemen alle gnnft, den fegen van hem wenden ,
Vervullen meer en meer (gelijck men dickmael Piet)
Het lijf, met vreemde quael ; de ziele met verdriet.
God is een reyne geeft, van onbevleckter oogen,
Hoe fond' dat fuyver licht den vuylen brant gedogen
Van 't onbefuyfde vleefch? hoe fond' des Heeren ftraf
Oyt van de boeven gaen , van hoeren laten af?
God woont in onfen geeft, de geeft in onfe lijven;
Wie falder vuyle luft in Godes buys bedrijven?
Wie falder voor het oogh van fijnen grooten God,
Verachten fijn bevel , vertreden fijn gebud?
2. 't Is waer, gelijck ghy feght, mijn beer heeft ganfche dagen
Een pack van fwaer gewicht op fijnen hals te dragen;
Maer dat daerom de vrou magh flaen van achter uyt,
En is, na mijn verftant, geen redelijck befluyt.
Hoe, fal een fuynigh man met ganfcher herten woelen
Tot voorftant van het huys, en 't wijf haer luften koelen?
Sal iemant, nacht en dagh, fijn krachten fpannen in,
En fijn aelweerdigh wijf verflempen het gewin?
Sal Potiphar in 't hof naer hooge ftaten jagen,
Ghy , in uw eygen huys, uw eer te koope dragen?
Hy vrient fijn van den Prins, en ghy van uwen knecht?
Me-vrou (met uw verlof) dit hevet al te flecht.
Laet yemant buytens huys fijn bell en ganfche leden,
En wat hy kan en weet , in fijn beroep befteden ,
Soo 't ander dies de vrou maeckt binnens hays te bont,
Daer is geen pompen aen , het (chip moet in den gront.
Wat baet een neerftigh man? geen winft en kander veften,
Indien het dertel wijf haer leden geeft ten beften:
Al waer een kriele vrou haer geylen fchoot ontfluyt,
Daer is geen houwen aen , 't wil al ten huyfen uyt.
Al wat een man vergaert, dat kan een wijf verftroyen ;
Al wat een man verfpaert, dat kan een wijf vermoyen;
Al wat een man bejaeght, al is de winfte groot,
Dat kan een hitfigh wyf doen fmelten in haer fchoot.
Laet yemant , waer hy wil , tot hooge ftaten komen,

Speelt fijn gemael de beeft, foo valt'er niet dan fchromen:
Wat is het van de mans? — haer eer , en ganfch bedrijf
Hanght aen het fnootfte deel van eenigh dertel wijf.
3. Te fwijgen met de tongh , te fpreken met de oogen ,
Zijn faken, in 't gemeen , die niet te veel en doogen:
Dies, wie in fijn gemoet is van een goeden gront,
Die fwijge met het oogh, en fpreke met den mont.
Te fien op uw geficht , het oogh daer op te fetten ,
Geftaegh op uw gelaet te loeren en te letten,
Is uwer maeghden werck, die zijnder toe-gefet;
Uw oogh is haer een peyl , uw woort is haer een wet.
Een knecht in tegendeel, heeft fijn geficht te keeren,
Al waer hem wijft en ftiert de goede wil zijns heeren;
Dat moet fijn baken zijn, in alles wat hy doet,
Dat is de vafte fter , daer by naer feylen moet.
Dit heb ick foo betracht, mijn heere fal 't getuygen,
Ick wil tot aller ftont na fijn bevelen buygen ;
Maer met een los gebaer te loeren op me-vrou ,
Ick weet dat dit mijn heer niet wel bevallen fou.
Wat gaet u aen, me-vrou , het oogh te laten fchieten
Op dingen , die uw luft doch niet en magh genieten?
Wort u het weeligh vleefch geprickelt van de jeught,
Ga , daer ghy fonder (chant uw luften boeten meught.
Ghy hadt u van 't begin behoort te weder-houwen ,
Met foo een kriele fin uw dienaer aen te fchouwen,
En toen ghy wert gewaer een vonck van defen brant,
Te keeren uw geficht, te toomen uw verftant,
Ghy weet, of weetjet niet, ghy dientet wel te weten,
Dat Eva, 't eerfte wijf, haer eerftmael heeft vergeten
Door haer nieufgierigh oogh; dat heeftfe wegh geruckt,
En ons , haer deerlijck zaet, tot in de doot gedruckt.
Het oogh, alleen bet oogh, kan ganfch den menfch ontruften,
Het is een open deur,, een inganck van de luften;
Die, fonder goet beleyt, die venfters open doet,
Krijght , lichter als hy meynt, een dief in fijn gemoet.
4. 't Is waer, ick heb getracht met alle vlijt te myden,
Op dat uw los gemoet my niet en vont befyden
In kamer , op pried; ick weet te wel , ick weet,
Hoe licht dat fich de menfch in eenigheyt vergeet.
Gelooft'et: eenigh zijn heeft al te groote krachten,
Het kan ('k en weet niet hoe) vervoeren in gedachten ,
En wecken op een vier, al waret fchoon gebluft;
Een heymelicken hoeck , een hol vol quade luft.
Soo haeft de broofe menfch, alleenlick met fijn beyden ,
Sich ywers nederfet , hy laet hem licht verleyden:
Dus wildy zijn verloft van luft en malle pijn ,
Soo neemt geduerig acht om niet alleen te zijn.
Heeft vleefch u fchaemt en vrees geraden wegh te ftieren,
Soo hebdy wegh gejaeght al wat u fou vercieren;

1) God heeft niet veal, maer eene vrouwe gefchapen: en den manna bevolen den wyve, en niet de wyven, aen te hangen. Soo is dan defe eerfte infettiuge des houwelicx alleen maer van
eene man en eene vrouwe, Genef. 2. 24. Eu al is 't dat Motes defe woorden ftelt by Adam gefproken te zijn, foo warden noel-Item de felve by Chrifto (Matth. 19. 6). Gode toegefehreven ,
waer uyt men verftaet dat Adam aldaer door Gods ingeven, ofte door eenen prophetifchen geett gefproken heeft. Sie 1. Cur. 6. 16. Eph. 5. 31. Faukel. in Notis.
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Want fchoon een jonge vrou met gout behangen gaet,
't Is al maer water-verw, ontbreeckt haer dit cieraet.
God heeft 'en eerbaer root en angft, met b]eycke kaken,
Bevolen nacht en dagh ontrent de vrou te waken:
Dies als het vrouwe-volck die fchutters niet en acht,
Soo is haer teere fchoot een poorte fonder wacht.
Noch oogh, noch klachtigh woort, kan uwe faken ftyven,
Dus, wildy zijn geraen, foo laet uw voorftel blyven:
Want hoe ghy vorder gaet, en onbefuyfder malt,
Hoe dat uw dwaes gebaer my des te min bevalt.
Wel aen dan, voor befluyt, en laet de malle ftuypen
Van d'onbedachte jeught niet verder u bekruypen ;
De luft wert in 't gemeen met droeve pijn befuert,
't Is ver het befte geck , dat niet te langh en duert.
SEPHYRA.
Al hebdy mijn verfoeck nu meermaels af-geflagen,
De moet is even groot, ten fal my niet vertragen :
Ick ben noch die ick was. 't Zy,, dat men jaeght of mint,
(Ick wetet noch van outs) die aen-hout, overwint.
De key wert van den drop allengfkens uyt-gegeten ,
Het ftael wert door de lucht en metter tijt verfleten :
Al valt den eyckenboom niet juyft ten eerften flagh,
Hy buyght fijn fteile kruyn op 't eynde van den dagh.
Ghy weet ick ben de vrou, dies magh ick u gebieden,
En wat my wel bevalt, dat moet voor al gefchieden ;
Ghy zijt om gelt gekocht, en in mijn dienft gefet:
Uw lijf komt u niet toe, mijn wil is u een wet.
De vrou kan niet een dingh haer knecht te vooren leggen,
Dat by aen haer bevel, met reden, magh ontfeggen.
Wel, doet dan mijn gebodt. En waerom foudy niet?
Al wat ons eygen is, ftaet onder ons gehiet.
Uw ganfche lijf is mijn , ick magh het ja bederven,
Ick magh het (foo ick wil) een wreede doot doer fterven :
ED magh ick , naer mijn fin , befteden het geheel,
Soo magh ick des te meer gebruycken yder deel.
Ten ftaet u geenfins vry , u tegens my te fetten ,
Ten fy dat ghy met een gaet buyten alle wetter
En defes lants gebruyck ; naer alle landen recht
Doet yder wat by wil met fijn gekochten knecht;
Het had u wel gevoeght, indien ghy my voor defen
Had held', als uw vriendin, en eer , als vrou, bewefen:
Maer dit is nu voor-by, dien mis-flagh is gefchiet,
En hoopt maer, zijdy wijs, d'een feyl op d'ander niet.
3. 't Heeft u misfchien gedacht, dat al mijn voorigh woelen
Alleenlick heeft gedient, om u den pols te voelen;

Alleenlick om te lien, hoedanigh dat ghy waert :
Maer neen, en acht my niet van foo beveynfden aert.
Indien u dat belet, ghy moocht u vry verhoeden,
Te dragen in den geeft foodanigh quaet vermoeden ;
Ghy kont, wanneer ghy wilt, vernomen metter daet,
Dat beyde lijf en ziel voor Jofeph open ftaet.
Daer wert op defen dagh, voor niannen elide vrouwen,
Te Memphis op het Plot, een groote feeft gehouwen.
Uw beer is daer in vreught, en meeft het ganfch gefin :
Maer ick, die niet en acht als uwe foete min ,
Ick heb den ganfchen dagh als fleck te bed gelegen 2),
Om, voor een hooffche feeft, met u vermaeck te plegen :
Mijn beer ftont heden op, ick bleef alleen to bed;
En 't is noch evenwel geen koortfe die my let:
Gefontheyt maeekt my fleck. Een vreernden aert van wonden
Heeft jeught en weeldigh bloet de menfchen toegefonden
Die woelen ons aen 't Bert; haer eygenfchap en kracht
En heeft noch (foo my dunckt) geen menfche recht bedacht.
Voor my, ick fpreke ront, 'k en weet niet van haer wefen,
Dit weet ick al te wel, dat ghy my kont genefen ,
En dat mijn koorts hier in van ander koortfen fchilt,
Sy moet verdreven zijn alleen van die fy wilt.
4. Koomt Potiphar in huys, ick fettet op een ftenen ,
Koomt Jofeph daer ontrent, mijn weedom is verdwenen.
Mijn lijf is fonder pijn, maer 't herte leyt en jaeght;
Ick ben gefont en fleck, al naer het u behaeght.
Nu, koelt dan mijnen brant, vervult mijn Poet verlangen;
En laet doch mijnen geeft niet meer in twijfel hangen,
Schept, lieve, fchept een moet, en dient u van de vreught,
Daer in de luft beftaet van ons geheele jeught.
5. Laet varen diep gepeys, en voeght u tot verblijden ;
Wat fchatet eenigh menfch, dat iemant van ter zijden
Een aerdigh druyfjen pluckt , en met vermaken eet,
Als flechts hy, dien het raeckt, de diefte niet en weet.
Wat magh uw trots gemoet veel op uw vaders roemen? "'
Ten isfer niet foo breet, ick hebbet al vernomen.
Ick weet, foo wel als ghy, al watter is gefchiet,
't Lant daer uw vader woont, en is foo verre niet 4'.
Ick fie, ghy gaet den gangh van al de vreemdelingen ,
Die van haer vaders huys vertellen groote dingen,
En alfmen dan het ftuck eens ondertaften fal,
Soo vintmen 't flecht genoegh, of dickwils niet met al.
6. Wat, heeft die groote Vorft, uyt wien ghy zijt gefproten,
Niet fijn manhaftigh zaet wel elders uytgegotcn?
Niet Agar, fijne maeght, bezijden of bedeckt,
En, buyten eclite trou, den Ifmael verweekt?

1) De Heeren van lijf,eygene of gekochte flaven, hadden recht over de felve van leven en doot.
2) De gefchiedenisfe defer faken wert van Jofepho, in het 3. cap. van fijn 2 hoeck, van de outheyt der Joden , verhaelt, foo als wy defelve op den naem van Sephyra liter invoeren,
gelijck de lefer ter felver plaetfe fin ken.
3) Dit wert voorgebracht tot wederlegginge van dat Jofeph te vooren fiat gefeyt hadde van Abrahams ftam te fijn , en mitfdien enz.
4) Memphis, ten dien tijde de hoofd-ftadt van Egypten, alwaer de lioningen haer hof hidden, eu was maer ontrent 50 mylen van Hebron, deer Jacob woonde, alhoewel Auguftinua fchrijft
van 300 mylen; bet weleke een mifgreep is; want hoe fonden de broeders van Jofeph het koren foo \ erre met hare nil: gevoert hebben , fonder bet felve op den wegh te verteeren? Mercer.
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Een maeght van dit geweft ", die heeft hem foo bevallen ,
Dat hy, nu out en grijs, van nieus beftont te mallen 2)
En wort als weder jonck : Piet , wat een foeten aert
Van vrouwen, oock van outs, het rijck Egipten baert.
7. Maer wie'er fwijght of fpreeckt, ghy mooght dit (tuck niet
Uw vader Jacob felfs beflaept verfcheyden wyven ; (dryven :
Schoon Lea was fijn vrou, de man en had geen deegh,
Tot dat by in den arm fijn lieve Rachel kreegb :
En noch was 't met genoegh. Twee lodderlicke maeghden,
Die, op haer vrouwen woort, haer foete maeghdom waegden,
Ververften fijnen luft : quam Silpa defen nacht,
Soo wert de naefte reys hem Bilha toegebracht.
Wat wildy dat ick fegh? befiet uw gantfche fteden,
Waer hout met eene vrou fich eenigh man te vreden?
Het echte bed, wel eer maer over twee geftreckt,
Is, door den langen tijt, nu wyder uyt-gereckt.
Dat God tot Adam fprack , en wert niet meer gehouwen.
Siet, Lamech heeft van outs aen twederhande vrouwen 8'
(Eer Adam noch ontfliep) fijn heeten brant geflift,
En Adams harde rib al toen in tween gefplitft.
Een yder (foo ick hoor) neemt veel of luttel vrouwen,
Na dat hy met fijn haef kan eerlick onderhouwen.
Is dit u niet genoegh , foo denckt op uwen Loth ,
Die, met een vuylder luft, gingh buyten het gebodt.
En wie doch heefter oyt des hemels fware plagen ,
Om foo een foet bedrogh, in lijf of goet gedragen?
Soeckt, waer ghy foecken wilt, daer is geen harde wet,
By God of by den menfch, op 't overfpel gefet.
9, 10. Indieri men overflaet den loop van onfe tijden,
Men feet onrechte luft met losfe toomen rijden,
En draven over 't velt: let op het ganfche lant,
Het overfpel is fpel ; echt-brake, fonder (chant.
Ten is niet langh geleen , dat Pharo dede vieren
Den aenvanck fijner kroon, na 't prachtigh hofs manieren :
De Prinsfen al-gelijck , en adel kleyn en groot,
Was , door het ganfche lant , tot defe feeft genoot.
Mijn Heere was gelaft van 's Konincx weegh te letten ,
Hoe datmen yder een ter tafel moefte fetten,
Naer eyfch van fijnen ftaet. Hier waerdy med' ontrent,
En ick had al den dagh het oogh op u gewent.
Mijn plaets was boven aen, daer meeft al Prinsfen faten ;
Ick horde dees en geen eerft heuselicken praten
Van al des werelts loop; maer na den derden dronck ,
Sprack yder over hoop, foo dat de fale klonck.
Hier onderwont hem een van 't overfpel te fpreken,
En hietet foet bedrogh, en noemdet hooffche ftreken ,
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Kort-wijligh voor de jeugh : en fpotte mette geen,
Niet die het quade doet, maer die het heeft geleen 4).
Hy was (gelijck my docht) een van de fchamper gaften,
Die wonder zijn geneyght een yder aen te taften
Hy ftroyde, ganck op ganck, veel rancken in de grid,
Daer van ick, hier en daer, een ftreeck of twee onthiel:
„'k En weet niet hoe het komt, dat na eens anders vruchten
Wy, met een dieper luft, verlangen en verfuchten
Als naer ons eygen goet : 'k en weet niet wat ons jaeght,
Dat ons eens anders vee, meer als het ons behaegbt.
Geen menfch en heefter treck te drincken uyt rivieren,
Die met een quiftigh nat voor onfe deuren fwieren.
Waerom wort nutte fpijs fomwijlen niet gefocht?
't Is al te kleynen gelt daerom fy wert gekocht.
Set yemant aen een boom vol lieffelijcke peeren,
Al wat niet hoogh en hanght, en fal hy niet begeeren:
Men acht geen leegh gewas , al is het noch foo goet;
Het fruyt fmaeckt alderbeft, wanneer men klimmeu moet.
Set in het hoender-kot een vat vol koren-granen,
Ghy fult uw eygen aert Tien in den aert der hanen ;
Want fchoon het dertel hoen magh eten met gemack ,
Noch fchraeftet in de ftof en laet den vollen back.
Wat fuyr en bitfigh is, dat doet de fpijfe fmaken ;
't Is peper, zout, azijn , die goede faucen maken:
Geeft kinders foete koeck , en vrouwen nieuwen moft,
Wat op de tonge bijt, is rechte manne-koft!
De fnoeper vint vermaeck, wanneer hy foete beten,
Ontfutfelt aen de kock , magh in het duyfter eten !
En foo ghy vraeght, waerom hy defe kueren doet?
Hy feght, met vollen mont: geftolen broot is foet 5)."
In 't kort, by wift foo veel hier op by een te halen,
Dat my een krielen droom in 't hoot bleef liggen malen
By naeft den ganfchen nacht ; dies wert ick toen gewaer,
Dat ick meer als de koft gedragen had van daer.
Hier leerd' ick aldereerft het overfpel verkleenen ,
En dacht, 't is niet foo quaet gelijck de lieden meenen;
Al is het vry wat vuyl 't gunt dat men drinckt of eet,
Wat fchatet aen de menfch, wanneer by 't niet en weet?
JOSEPH.
1. Hout op , het is genoegh : laet af van my te quellen;
Al woet de ganfche zee, een rots is niet te vellen:
Want na een langh gewoel wort anders niet verrecht,
Als dat een driftigh fchuym is eynde van 't gevecht.
De befte raet van al, om fonden te beletten,
Is van den eerften af een waft befluyt te fetten,

1) Agar, een Egyptifehe maeght. Gen. 16. 1. Eenige meynen datfe by Pharao aen Abraham fy gefehoneken, ten tyde by Sara, door Gode vermaent zijnde, wederom gaf. Will. ad cap. 16.
Genet. verf. 3.
2) Dit is het lafterlijek gevoelen van de Manichean, die Abraham en d'Outvaders bekladden met de fmaet van dertelheyt en vleefchelijcke begeerlijekheyt, in het Ruck van de by-wijven;
doch werdcn van Auguttinus treffelijek wederfproken, lib. 16. de Civitate Dei. Siet hier na in de antwoorde van Jofeph.
3) Lamech is de eerfte geweeft, die bet veel-wyvigh }town eliek heeft ingevoert, nemende op eene mael te wyve Ada en Zilla. Genet. 1. 19.
4) Dei/eforeft beklaeght hem, op fekere plaetfe, dat te zijnen tijde de faken in eenige, felfs Chrifteo hoven, foo verre verloopen waren, dat het overfpel niet meet als voor een hooffche
geeftigheyt gerekent en wiert: En dat het flimfte van al is (feyt hy) als de fake in 't opeubaer komt, foo wert de gene, die het ongelijek lijt, meer befpot, als hy die bet felve doet: nyt
welek leelijck mifbruyck de gewoonlicke fehimpnamen van horendrager, koeckoeck en diergelijeke, gefproten zijn. Vafte merckteeckenen van de verdorventheyt der eeuwe.
51 Sy (te weten het ontuchtigh wijf) fpreeckt totten dwafen: De geftolen wateren zijn foet, en het verborgen broot is noodeliek. Prov. 9. 17.
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En met fijn eygen hert te maken een verbont,
Van noyt een vinger breet te wijcken aen de fond' :
Ick ben van God geleert met vleefch en bloet te ftrijden,
Niet voor een reys alleen , maer ftaegh en fallen tijden ,
Tot dat de boofe fchoot van 't fchadelicke zaet ,
Vertreden van den geeft, niet weder open gaet ".
Dit heb ick foo betracht en daer op wil ick wercken,
Ick weet, de goede God fal my bier in verftercken,
Ten eynd' ick ftaende blijf , en trede mette voet
Al wailer voor gewoel ontftaet in mijn gemoet.
2. Tis waer , ghy zijt de vrou : daer voor wil ick u kennen ,
Mits dat ghy kent uw man , en niet en tracht te rennen
Daer ongetoomde jeught, en quade luft, gebiet.
En fpreeckt niet al te breet, ghy zijt uw eygen niet.
Schoon u dit fpel behaeght , mijn heer is niet te vreden;
Ghy zijt meeftres van my , niet van uw eygen leden ,
Niet van uw eygen fchoot, noch van uw eygen eer;
Ghy zijt (ick kent) mijn vrou, maer Potiphar uw heer.
En nademael ghy weet de rechten uyt te leggen ,
Soo bid ick u, me-vrou , vergeet doch niet te feggen ,
Dat, naer dit eygen recht, eens yders echte wijf
Is vrou van haren man , niet van haer eygen lijf.
Begeerdy metter daet uw woort te fien volbringen,
Gebiet wat eerlick is, en niet als goede dingen;
Want foo uw fnoot bevel met recht en reden vecht,
Soo ben ick buyten dwangh, al ben ick uwe knecht.
Geen flaef en is foo verr' in dienftbaerheyt verbonden
Dat hy behoeft te ftaen ten dienfte van de fonden;
Dies, alsfer heer of vrou iet fchandelicx gebiet,
Een knecht doet vollen dienft, fchoon by en doetet niet.
Ghy dwaelt , indien ghy meynt, dat yder met de Taken
Die ftaen in fijn gebiet, magh alles doen en maken
Na dattet hem gevalt. Geen menfch heeft dit gefagh,
Dat hy verkregen goet tot quaet gebruycken magh.
Daer is het ganfche lant ten hoogften aen-gelegen,
Dat yder een fijn goet, door wettelicke wegen,
Verkrijgh en oock bewaer : dat is het rechte wit,
Waer op een yder menfch al, wat hy heeft , befit.
Me-vrou, onthout dit woort , ghy fullet u bedancken:
Gebruyckt te geener tijt uw knecht tot quade rancken,
Of anderfins, indien ghy defen raet veracht,
Al wat ghy hem gebiet, fal wefen fonder kracht.
Als yemant , die u dient, uw eere moet bewaren,
Soo mooghdy fijnen hals met geenen dienft befwaren,
Als die hem wel bevalt ; of foo ghy 't anders doet,
Hy fal uw goeden naem vertreden metten voet :
Hy fal door al de ftadt, op wegen ende ftraten,

Noch flimmer als het is, van uwen handel praten ;
Dus, foo ghy zijt geneyght om wel te zijn gedient,
Maeckt nooit van uwen knecht uw heymelicken vrient.
3. Ick heb in mijn gemoet geen luften willen voeden ,
Maer niet (gelooftet vry) uyt eenigh quaet vermoeden;
Daer is geen menfchen fchrick die heerfcht in defen geeft,
Ick ben voor mijnen God, en niet voor u, bevreeft.
4. Dat uw gefonden mont weet voor uw man te hygen ,
En is niet als te pluys; ghy mochtet beter fwygen.
't Is menighmael gefien , dat die den fieckaert maeckt
Wert met een ware plaegh van Godes hant geraeckt.
5. Hoe los rolt uwe praet! ick bidde, leert u wachten
Het fchendigh overfpel foo lichten faeck te achten;
Denckt, dat een fnoode boef fteelt aen een eerlick man
Dat hy, fijn levee lanck , niet weder geven kan.
Ick ben genoegh geleert, dat onder alle fonden,
Die 's menfchen hert begaet, geen vuyler wert gevonden
Als drift van 't dertel vleys , maer 't flimfte noch van al
Is yemants echte vrou te brengen tot een val.
Het onbefchofte rot van al de vuylickheden 2),
Als vyantfchap en twift, gaet buyten onfe leden,
En fcheyt hem van de menfch; wanneer by die begaet,
Alleen de boofe luft als binnen ons beftaet :
Die kruipt door ganfch het lijf, van hoofde totte voeten,
Men voeltfe door bet merch en al de beenen wroeten ,
Geen zenuw ftaet'er ftil, en niet een eenigh deel
Is in den ganfchen menfch, dat blijft in fijn geheel;
Soo haeft als dit vergif komt over ons gekropen ,
Ons krachten ftaen bekayt, ons geeften fijn verfopen,
Wy leggen ganfch en gaer in vuylicheyt verfmacht,
Wy fmelten in de fond', ons lijf is enckel dracht.
Sal ick dan in den arm een overfpeelfter vaten,
En zijn , met lijf en ziel, van mijnen God verlaten ?
Sal ick gaen jagen na mijn ongefchickte luft,
En maken mijnen geeft bedroeft en ongeruft?
Sal yemant Jofeph fien in overfpel gevonden ,
Een pomp van alle quaet, een Boot van alle fonden,
Van vuylheyt een moeras, daer in de flimmen aert
Van allerley vergift te (amen is gepaert? 3)
Neen, dat en magh niet fijn, 'k en kan 't in my niet vinden ;
't Is beter door den geeft de tochten in te binden ,
Te houden in bedwanck het onbefuyfde bloet,
Te kiefen voor de luft een onbefmet gemoet.
6. Laet of eens anders doen hier voor den dagh te halen,
Exempels gaen te los, en menfchen konnen dwalen ;
Wy ftaen op Godes woort 4), dat is een vafte wet,
Dat moet ons richt-fnoer zijn , dien regel is gefet.

1) Die volftandigh blijft tot den eynde, fal faligh worden, Matth. 24. 14. Apocal. 2. 20.
2) De Heere bewaert de onrechtvaerdige, tot deu dagh des oordeels, om geftraft te worden ; doch aldermeeft die na den vleefche wandelen in onreyne begeerlijckheden. 2 Petr. 2 9. 10.
3) Overfpel is een groote fonde: Hoe foude ick fulck een grout quaet doen, feyde Jofeph, Gen. 39. 9. Ja, behelft in fish 6. andere fonden ; to weten :
Overtredinge van Gods gebodt. Schendinge des houwelicx. Befinettinge des lichaems. Invoeringe van verkeerde kinderen. Ontvreemdinge van wettige erffenisfe. Verweckinge van Godes
grarnfchap over landen en fteden.
4) Te weten dat God te vooren gefproken hadde, nopeude de eerfte inftellinge des houwelicx. Gen. 2. 24.
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Pe daet van Abraham kan t'uwer baet niet ftreeken ,
Men magh geen eigen veil met yemants feyl bedecken ').
Hy heeft geen ander vrou, geen anders trou befmet ,
Geen valfchen erfgcnaem in yemants goet geeft:
Hy heeft door vuyl bejagh fijn Sara niet bedrogen,
Maer is door her beleyt tot defe daet bewogen :
Hy heeft door krielen brant fijn nieren niet verhit '),
't ljytbreyden fijnes volcx was fijn voornaemfte wit.
7. Wat brenghdy Jacob voort, en diergelijeke faken?
Ten dient niet om het (tuck der vrouwen goet to maken.
Heeft God het mannevolck een voor-recht toegeftaen ,
De reden wijftet uyt, ten gaet geen vrouwen aen;
Wil yemant met een wijf verfcheyde mannen paren ,
Geen moeder heeft de macht een feker kint te baren :
Geen kint en kander zijn, dat eenigh feker man,
Met billick onderfcheyt, zijn vader noemen kan ;
Des kan uw loos beleyt niet een exempel geven ,
Dat oyt Hebreeufche vrou, door vuyle luft gedreven,
Haer onbevleckten fchoot, haer trou en rechter-hant
Meer als aen eenen man voor defen heeft verpant.
Heeft Sara oyt gefeyt, tot Abrahams bedroeven :
'k En krijgh by u geen kint, ick wil het elders proeven?
Neen , dat is noyt gebeurt, daer is geen reyne mont
Die oyt foo felfaem fprack , en min de daet beftont.
Is Rachel, fchoon beluft om kint te mogen dragen ,
Haer leven oyt vervoert tot defe fnoode vlagen?
Wy weten al , dat neen noyt heefter echte vrou
By ons foo wijt gereckt de banden van de trou.
8. Wat mooghdy dan van Loth volmondigh komen fpreken?
Ick weet , een vroom gemoet heeft mede fijn gebreken ;
En als het fondigh zaet maer krijght een kleen begin ,
Daer kruyptet voort en voort, en wortelt dieper in.
In Loth was geene luft 4), ghy Pullet noyt bevveeren ,
Dat in den goeden man was eenigh quaet begeeren.
God felfs is fijn getuygh ; want, om fijn vromen aert,
Wort hy , een eenigh man , uyt al het lant gefpaert.
Hy had voor hem gefien de vreefelicke voncken,

Waer door en huys, en hof, en vee, en menfch verfonken :
Noch had hy naderhant vermift fijn weerde vrou,
Hier door lagh fijn gemoet verfopen in den rou;
Om al dees fwaren druck van hem te doen verfchuyven ,
Nam hy tot fijn behttlp het foete lap van druyven,
Doch mits hy wat te veel dronck van het krachtigh nat ,
Is fijn vervoerden geeft van dronekenfchap gevat.
Hier in heeft Loth gefaelt , dies heeft hem God geflagen
Met deufigheyt van breyn , . en onbefuyfde vlagen ,
Met doofheyt van verftant , foo dat hy niet en wift
Waer in hy, door den dranck , fich felven had vergift.
Wanneer de fwacke menfch tot fonden wort gedreven
Befij den wil en weet , dat wil hem God vergeven ;
Hy die ons herten kent, als vader van den geeft,
Let op des menfchen wil , en weeght die aldermeeft :
Maer , met geflagen raet en voorbedachte ftreken ,
Te rennen na den brant, daer voor is niet te fpreken ;
Zijn jeught te hitfen op , de luft te voeden aen ,
Dat kan noch voor den Beer, noch voor den menfch beftaen.
Ghy hebt en tijt en ftont , uw faken t'overleggen ,
Noch fpringhdy buyten fpoor, en laet u niet gefeggen ;
Loth wift niet wat by deed, vermeeftert van den wijn;
Ghy fiet en kent het quaet, wat fal uw onfchult zijn?
9. Ghy dwaelt , indien ghy meynt, dat God de vuyle vaten ,
Vol onbefchoften brant , heeft fonder wet gelaten ,
En fonder rechte ftraf. De wetten van de trou
Zijn juyft op eenen dagh gefchapen met de vrou 5).
Des Heeren reyne geeft haet alderley gebreken ,
Maer laet fijn grammen moet noch boven al ontfteken
Op overfpel, bedrogh, en flaet met fwaerder hant
Den uyt-gelaten tocht van defen vuylen brant.
Heeft niet de boofe luft verweckt de felle baren ,
Die over 't hoogfte top der rotfen zijn gevaren,
Tot boven in de lucht? wert niet het ganfche lant,
Om defer fonden wil, een water fonder ftrant?
Heeft God aen menfch en vee yet anders willen fparen ,
Als eenigh kleyn geval van wel-gevoeghde paren?

1) Of fchoon by eenige fchryvers het gebruyck der by-wyven, mifgaders bet veel-wyvigh houwelick der ertz-vaderen, op verfcheyden manieren wert verfchoont , en ale geoorloft voorgeftelt:
Ofte ale voor de Wet gefchiet zijnde, gelijek Ambroi. lib. 1. de Abran. cap. 4. en Durandus, in fentent. 4. cap. 33. meynen. Ofte door heymelick ingeven Godes, gelijck bet gevoelen is van
Perrez. in cap. Gen. 16 difp. 1. 3. Ofte em dat bier door fekere verborgene geheymettisfe is voorgebeelt geweeft, deer van gefprokeu wert Gal. naer de meyninge van Ambrof. lib. 1. de Abrah.
cap. 4. 4. Ofte om meerder voorttelinge van kinderen, als aengewefen wert door Auguft. lib. 3. de Doctrina. Chrif. 5. Ofte om dat fulcx doen ter tijt wert gefeyt gebruyckelick geweeft te zijn,
mede h aer de meyninge Auguft. ter felvrr plaetfen. Soo is nochtans (onfes oorcteels) voor het gefonVte gevoelen te houden, dat fides in de ertz.vaderen zy geweeft een menfchelieke fwackheyt,
nochtans alfoo dat de felve bier in niet en fondigdeu tegens haer gemoet, maer alleenlick uyt onwetenheyt, als fulex ten diet' tyde haer by Gode noch flirt geopenbaert zijnde. En al islet foo
dat God bet felve niet uytdruckelick en beefs veroorluft, foo islet nochtans fulcx, dat God door een goedertieren en vaderlicke oogh-lnyckinge in 1 .1 ilheyt fulcx genadelick in de felve heeft
voorby gegeen. gelijck den Apoftel in een audere gelegentheyt feyt, dat God de tyden der onvvetenheyt overfiet, Act. 17. verf. 30. Willet. ad. 15. cap. Gen. Num. 5.
2) fly heeft betracht niet fijn eygea luft, maer Rios wijfs begeerte : by heeftfe (te weten Hagar) van haer ontfangen , niet geeyft. Augnft. lib. 26 de Civit. Dei. cap. 25.
3) Hy gehruyckte, feyt Aug,uftinus met meerder tucht veel vrouwen, als men nu eene doet; en eyndelijck befluytende: 0 wat een voortreffelicken man feyt by) die de vrouwen mannelick
wilt te gebtuycken, fijn dienftmaeght gehoorfaemlick, geene onmatelick;
16. de Civit. Dei. cap. 25.
4) Daer wort verfeheydentlick gevoelt van de fake van Loth, weer van het gefontfte is, na de meyninge Cajetani:
Dot Loth ganfch Met en heeft geweten wafer gefchiet was: en dat foodanige faken (fchoon het gebruyck des verf)ants in den menfche wort belet) echter konnen worden volhracht.
Dat by door Goddelicke befchickinge foo Peer metten wijn is bcfwaert geweeft, dat by van alles niet en heeft geweten. Andere , dot by niet foo Peer door den wijn is overvallen geweeft,
els oni fijne onmatigheyts wille van God is geflagen met den geeft van dommigheyt , en ongevoeligheyt7 weer by eenige voegeu, dat hem fulex to meer is overgekomen ter oorthke van fijn
ongeloove, overmits by den engel, eerft op den bergh en doer na tot Zoar, , over fijne behoudenisfe niet gelooft en hadde. Willet. Hoe het zy, de dronckenfchao heeft Loth bedrogen, en de
wijn heeft overwonnen den genes, die Sodoma niet en heeft konnen overwinnen: droncken zijnde is by door vlarnmen der vrouwen verbrant, die, als hy nuchteren was, de fulpheren vlamme
niet en heeft geraeckt : Gelijek Peer wel bier op aengemerckt heeft Hieron. 't Is daerom noodigh fish te voegen naer het feggen des Apoftels, Ephef. 5. 18: En drinckt u niet droucken in wijn,
waerin overdaet is, maer wort vol des geeftes.
5) De infettinge des houvrelijcx , gelijek die gefchiet is, Gen. 2. 24., verhiet by uoodelijek gevolgh het overfpel; want twee menfchen, een vleefch zijnde, houden op van fulcx te wefen, foo
baeft een van be; de met een derde een vleefeh wort. Genef. 6. 4. en Genef. 7. 13
I
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Al 't ander vuyl gefpuys, een ongetrouden hoop,
Is met de felle vloet gebleven in de loop.
Is dit noch niet genoegh? ick wil u vorder leeren :
Het is wel eer gebeurt, dat Abram quam verkeeren
Hier in des Kollin& hof, met Sara fijn gemael
Al-waer hy wert getoeft met vriendelick onthael,
Om fijner vrouwen wil, die by fijn fufter noemde;
En als geheel het hof van hare fchoonheyt roerade,
By Pharao den Vorft, wert fijn verdwaelde fin
Door geyle luft geraeckt, ontfteken van de min.
Doch als de jonge Prins de vrou had laten halen,
Liet God op ganfch het Nuys van uwen Konigh dalen
Een ongehoorde plaegb , een onbekende ftraf ",
Tot hy aen Abraham fijn vrouwe weder gaf.
Plaeght God een grooten Vorft, die fieclits ter goeder trouwen
In luft heeft aengefien de fchoonheit van de vrouwen,
Wat fal de ftraffe zijn van foo een loofe knecht,
Die, met opfetten wil, fijns meefters eer bevecht?
Als Abraham daer na naer Gerar was getogen,
Heeft God den Vorft aldaer (fehoon dat hy was bedrogen)
Niet inden droom beftraft en metter doot gedreyght
Om dat fijn kriele geeft tot Sara was geneyght?
Siet, wat geftrenger woort! Abimelech fal fterven:
Noch wil ick boven dien het ganfche lant bederven,
Indien filly niet terftont de vrouwe weder fent,
Gelijck ghy die bequaenit : gaef, fuyver, ongefchent.
God wil dan (foo ghy fiet) geen overfpel verdragen ,
Ten kan oock nimmermeer een eerlijck man behagen :
De Vorft van Gerar felfs, heeft met een vollen mont
Het overfpel verklaert to fijn een groote fond 3):
En foo ghy draeyt het oogli ontrent de vette weyden ,
Daer Jacob en fijn volck een machtigh vee geleyden,
Ten kan te geenen tijt by yemant zijn betooght,
Dat Hebron fonder ftraf bet overfpel gedooght.
Was Thamar niet by-naeft in 't duyfter graf gevonden ,
Om datfe buyten echt met kinde was bevonden?
Voorwaer, ten had geweeft door het verkregen pant 4',
Sy ware voor een hoer gewisfelick verbrant.
En denckt niet in -a felfs, dat Juda defe wetten
Uyt eygen fin beftont om Thamars wil te fetten,
Hy was noch hoogfte macbt, noch rechter van het lant,
Hy moft een uytfpraeck doen na dat by wetten vant 5);
Maer waer toe dient u toch 't exempel onfer magen?
Indien ghy 't recht begrijpt, 't en fal u niet behagen :
Dat Sara haven man, Bat Rachel heeft gedaen,
Is ganfch een ander ftreeck als ghy bier pooght to gaen.
Ghy, elders eenigh deel van uwen man befteden,
1)

Pie met den ganfchen man u niet en bout te vreden!
Ghy, uyt beleefde gnat, le wijcken van uw recht,
Die oock uw's heeren deel wilt geven aen de knecht!
Ghy , aen uw man een vrouw benevcn u te fchencken!
'k Geloof bet nimmermeer 't en is oock niet te dencken;
Waer p]eeght'er doch een wijf, Wiens hert in luften weyt,
Het voor-recht van de vrouw te geven aen de meyt?
Wat pooghdy t'uwer baet hier in bet feel to bringer
1)e rancken van het hof, den praet van hovelingen ,
Of klap, die dees en geen , met ongefchickt geral,
Uyt-fnabbelt in de -wijn? ten fluyt (loch niet met al :
Wat, fal bet dertel hof aen eerbaer herten geven
Het recht-fnoer van de tucht, een regel van het leven?
'k Meen, neon : wie na bet wit van goede zeden fchiet,
Verkeere niet te hoof, de delight en woont'er niet!
't Gehoor van dwaes geral en foutelofe reden
Befrnet een vroom gemoet, verkeert de goede zeden,
Yerweckt een krielen fin, geeft fporen aen de fond';
0, wacht u, eerbaer oor, wacht voor een vuylen mont!
Maer vat een flimmen hoop, die vreughde ftelt in faken,
Niet foot, maer foot geacht, om datfe bitter fmaken!
Het moet een felfaem fpoock, een vreernt gebroetfel zijn ,
Dat raft ftelt in gevaer, en blijtfchap in de pijn :
Wegh vliegen , flim gefpuys, die niet als in do fweeren
En vuylen etterdracht u felven kont geneeren ;
Wegh egels, die geen fmaeck en vint als in bet bloet,
Wegh efels, die geftaegh in diftels licht en wroet;
Wilt ons geen felfaemhetm , of fwaere Bingen roemen ,
Des Comers killigh ijs, des winters verfche bloemen.
Wie, met gemeene koft, fijn bonger niet en bluft,
Die heeft een fnoepers keel vol ongefonde luft,
Waer isfer oyt een vraet foo hol en graegb gevonden,
Die koft, by does en geen bequalftert en gefchonden,
Slockt, fonder kiefheyt; op? wie kruypt'er in een bedt
Daer 't lijnwaet is verfoolt, de dekens zijn befmet?
Een ander heeft den dauw uyt defe roos get ogen ,
Een ander heeft het bet waes van defe druyf gefogen ,
Een ander heeft gefmaeckt 't vergult van dit gehraet ;
Voor ons en blijft'er niet als dat een ander laet.
Is yelnant fleck van jeught, en wil by zijn genefen,
Sijn trooft beboort een maeght, geen anders vronw to wefen,
Dien kranken dient een kruyt vers uyt den hof gepluckt,
Niet by eons anders hant to voren uyt-gedruckt.
Daer twee met reyn gemoet, en onbevleckte lyven ,
Te famen zijn gevoeght, om eeuwigh foo te blyven ,
Tot dat de bleecke doot haer vafte banden fcheyt —
Is ergens rechte luft , foo isfet daer geleyt.

En de Deere plaeghde Pharao met groote plaegen , en fijn buys, om Sarai Abrams wijfs wills. Gen. 12. Pl. 15. enz.

2) Siet daer, ghy zijt des doots om des wijfs wille. Genefis 20. 30. Soo ghyfe suet seeder geeft, wetet dat ghy des dusts fterven most, eu ales seat uwe is; verf. 16. 17.
3) Wat hebhe ick aen u gefondight , feyde Abimelech tot Abram, dat ghy ecn fulcke groote fonde woudet op mijn rijcke brengen? Gen. 20. 0.
4) Gen, 33. 27. Thamar wert coon een overfpeelfter befehuldight, en by Juda des (loots weerdigh geoordeelt, als belooft zijnde met Selach tonne van Juda, en mitfdien ids om overfprl.
Willet. 38. cap. Gen. verf. 24.
5)
Al /11Q nen ecnigo dat Juda eon wet mfteehte, en dit vonnis uytfprack als een Vorft, Redder,, ofte wel als ecn hoofs van den gefinne; foo wen nochtans meeft gehouden , fulex gsfehiet.
te zijn naorde wetten van den Linde, en niet naer eeuigh nien recht by Judo alftoen ingeftelt, ens vele redenen hier te lanck om verhalen. Siet Mere. en Jun. op defe plaetfe.
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0, wat een foet vermaeck, daer in de jonge jaren,
Twee herten , eens gefint, te famen komen parer !
En hebben, in 't gebruyck van 't onbevleckte bed,
Dit voor een vaften trooft : God heeftet in-gefet.
Maer
een dertel wijf, geneyght tot alle fchanden,
Gaet aen een vreemden pol eens anders goet verpanden,
Daer is geen luft met al : men vint geen rechte vreught,
Daer yemant fijn vermaeck af-fondert van de deught.
SEPHYRA.
Maer wat een Totten klap! ghy meught uw tochten laven
En wy , ellendigh volck, en zijn maer rechte Maven ,
Geboren (foo ghy meynt) ten dienfte van den man,
Die dickmael ons verfoeckt, als by niet bet en kan.
I. Ten flnyt (mijns oordeels) niet, dan, als de geeft der mannen
In welluft henen fwemt, de vrouwen uyt te bannen
Van alderley vermaeck: de vreught, gelijck de pijn,
Dient in het echte bed gemeen en een te zijn.
Wanneer een eerlijck man fijn dochter gaet befteden ,
Wat is fijn rechte wit, en fijn voornaemfie reden?
Ift niet om dat de maeght, fijn luft, fijn weerde kint
Son fachtjens zijn getoeft, en lieffelijck gemint?
Ift niet, om dat de man des winters ftrenge nachten
Son, met beleeft onthael, verkorten en verfachten?
En met een foet beleyt, en door een facht gebiet ,
In-brengen vreught en luft, verjagen het verdriet?
Mijns oordeels is de trou van eerften aen-gevonden,
Ten eynde man en wijf, in eenen knoop gebonden,
Van d'een en d'ander fy fou dragen eenen laft ,
Aen d'een en d'ander fy fou wefen even vaft,
Wie defen ftaet begint , behoort fijn jonge leden ,
Sijn jeught, en ganfche kracht, geheelick te befteden
Tot alderley vermaeck van fijn verkoren lief;
En wie dit niet en doet, gewis het is een lief:
Hy fteelt de vronw haer recht, fy moetet ja befueren ,
Indien by fijn vermaeck foeckt buyten fijne mueren :
Want als by buytens huys befteet fijn ganfche jeught,
Soo is fy binnens buys berooft van alle vreught.
Dies ftel ick heden vaft, en vry niet fonder reden ,
Pat yder echte man, van boven tot beneden ,
Geheel en onverdeelt, is voor een jonge vrou,
En wie het niet en doet, en doet niet als hy fou.
Waer dat de man beftaet fijn echten ba.nt te ftaken,
Daer krijght bet wijf de macht haer mede los te maken ;
Waerom doch moet de vrou geheel zijn voor den man,
Wanneer hy in 't geheel voor haer niet zijn en kan?
2. Ick laet mijn heer fijn hof , en wat hem magh gebeuren ,
Maer fal ick jonge vrou mijn foete tijt vertreuren
In eentelick gepeyns? fal mijne groene jeught,
Geheele dagen lanck, gaen quelen fonder vreught?
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Neen, neen , dit weeligh hert is anders van gevoelen ,
En meynt den heeten brant van fijnen luft te koelen
Meer als met eygen ftroom; als brand is in de ftadt ,
Men bluft de fnelle vlam met alderhande nat.
Mijn heer was met fijn ampt meer als genoegh beladen ,
Hy moeft geheel bet hof met fpijs en dranck verfaden ,
En watter voor den ditch des Koninghs wiert bereyt ,
Was al van fijn bedrijf, en onder fijn beleyt.
Noch wasfet Met genoegh '). Eerfucht is fonder palen :
Al weytfe noch foo breet , noch wilfe verder dwalen :
Soo haeft des menfchen hert wijckt uyt de middelmaet
Soo isfer luft noch ruft , hoe verre datmen gaet.
Den eerften kamerlinck was, dees voor-leden dagen,
Door onverwachte pijn , in 't bedde neer-geflagen ;
Een dulle raferny , met fchralen longer-hoeft
Bracht tijdingh aen de man, dat hy verhuyfen moeft:
Doen fagh een yder uyt , en quam van alle hoecken ,
Den fiecken , daer by lagh , met droeve fchijn befoecken ,
Maer blyde van gemoet , en dacht op eygen baet :
Een loert'er op het goet , een ander op de ftaet.
Uw beer , de minfte niet van defe grage gieren ,
Wift, met een hooffcben treck, het fchip foo wel te ftieren
Ontrent den grooten Vorft, dat by de plaets verwerft ,
Een dagh wel acht of tien eer dat de fiecken fterft.
Nu gaet hy met fijn ampt belaft en over-vallen,
En op fijn eygen buys en paft by niet met alien,
De lamer van den Prins beflaet fijn heele geeft,
Daer is hy ftaCgh ontrent, daer woont by aldermeeft.
't Is al te grooten faeck des Koninghs vroegh-gedachten,
Gelijek een milden dauw, des morgens in te wachten ,
Wanneer de foete flaep fijn forghen heeft verfacht;
O, dat is in het hof voor al de vetfte jacht:
De Koningh, wel geruft, heeft dan fijn befte finnen,
Dies isfer op een uyr meer gunft by hem te winnen,
Als anders Wert gedaen door al de ganfche weeck ;
De voor-baet by een Prins is verr' de befte ftreeck.
Dit maeckt de man my wijs, en loopt dan voor den dage
In haeften haer het hof; en fchoon ick fucht of kiage,
Schoon of ick vley, of kijf, hy laet my daer alleen ;
Wat dunckt u , moet een vrou dit al verdragen ? neen.
Neen feker, laet hem gaen, my is dan recht geboren,
En by , door quaet beleyt, heeft fijn gefagh verloren ;
Want mits hy (foo 't betaemt) my niet en jont fijn lijf ,
Soo houd ick my voortaen niet voor fijn echte wijf.
Sal ick, verlaten vrou, alleen foo lange nachten,
In defe ruyme koets, van koude fchier verfmachten,
Verkleumen van de vorft, doch branden van de min,
Het eerie met het lijf, , bet ander met de fin?
Sal by des Koninghs bed des avonts gaen beforgen,
En niet-te-min den Prins gaen groeten alle morgen;

1:1 De ampten van Potiphar werden by de over-fetters op verfeheyden wijfen vertaelt. Sommige noemen hem Overfte van des lioninglis lijtfehutters; andere, des lioninghs velt-overfte
cenige , eene van des Koninghs Vorften. in onfe tale fehrijvende, hebben de gemeene oNerfettinge van ord .e tale gevolght , en onfe bedenekinge daer na gefehiekt , hem mitfdien bedenekendi
als hof-meener en kamerlinek.
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En ick, fijn eygen wijf, verquelen mijn gemoet,
Des avonts ongedeckt, des morgens ongegroet?
Neen , dat en dient my niet; 'k en fal 't oock niet verdragen,
Al fouder al de ftadt, en ganfch het hof van wagers :
Die altijt befich is ontrent een anders bedt,
Geeft oorfaeck dat fijn vrou op ander mannen let.
JOSEPH.
Meynt dan uw flim beleyt, foo taftelicke vlecken
Noch onder fchijn van recht en reden te bedecken?
as (na my dunckt) te plomp : 't en fluit , 't en hanght, 't en
Al wat uw loos beleyt bier op gevonden heeft. (kleeft,
Sal dan een dertel wijf, met onbefchofte vlagen,
Vermogen haren hoot aen dees of die te klagen ,
Soo haeft een eerlick man haer onverfade luft,
Juyft foo het haer belieft, niet faller ftont en bluft ?
Sal dan een dertel wijf haer knecht gaen openbaren ,
Al wat in eenigh deel haer komt te weder-varen
Van haren lieven man ? o neen , de bed-gordijn
Moet in een eerbaer buys dicht toe-gefloten zijn.
Geen derde, wie het zy,, en mag'er komen gapen
Daer echte man en wijf op haren Leger flapen ,
De heymenis van 't bed, het foetfte van de trou,
En dient niet op gehaelt, als tusfchen man en vrou.
Ick heb van over laugh een foete fpreuck gelegen,
Die voor het echte bed een richt.fnoer dient te wefen :
't Zy dat u lief of leet in 't houwelick gefchiet,
Gehoude! zijdy wijs en fegget niemant niet.
De man is opper-vooght, en daerom niet gehouwen
Gecluerigh na te gaen de wel-luft van de vrouwen.
Maeckt tusfen man en wijf, ick bidde, maekt verfchil,
Want al de vrouwen zijn maer om der mannen wi].
Indien ghy fceckt den wegh om bier in niet te dolen ,
Denckt dat een eerbaer wijf moet zijn gelijck een molen :
Die nu of nimmermeer haer rasfe wiecken roert,
Dan alsfe van de wint wert krachtigh om-gevoert.
De faken van de vrou zijn juyft alfoo gelegen,
Sy moet uyt eygen fin haer roeren noch bewegen ,
Maer wachten op haer man , en werden om-gedraeyt
Al na dat fijn gebaer,, of ftil, of harde waeyt.
Sit uwe man en dut , met droefheyt over-vallen,
Ten is dan geenfins tijt om dan te komen mallen.
Ghy, maeckt dat ghy geftaegh op fijn gedaente wacht:
Weeft droevigh, als hy treurt, en vrolick , als by lacht.
En offet fchoon geviel, dat in gemeene dingen,
In faken van het huys, de mannen haer ontgingen;
Sou juyft daerom het wijf ftracx , op haer eigen hant,
Ontbinden hare trou, en fpringen uyt den bant.
Neon, dat is ongerijmt. Alleen door flimme vonden
Van fchendigh overfpel wert defe knoop ontbonden :
En heeft de vrou geen fchult, fy magh oock even dan
'diet vallen in den fchoot van eenigh ander man;

Maer moet in 't openbaer eerft van den eerften fcheiden ,
En, zijnde vry geftelt, cen tweeden man verbeyden ;
Of (dat noch beter is , en dat ick liever wou)
Haer levendagen lanck haer fpenen van de trou.
Maer ghy (wat gaet u aen?), ghy wilt niet om de feylen
Verlaten uwen man, maer tusfchen tween verdeylen
Gebruyck van uwen fchoot : en voor een wettigh fcheen,
Dunckt u den beften raet, te Bernell twee voor een.
Wie kan , uyt dit beworp, niet metter daet bekennen ,
Dat uwe domme jeught pooght buyten fpoor te rennen,
En tracht, met flim beleyt, en door een loofen fchijn,
Met eer en fonder fmaet een hoer to mogen zijn?
Wy lien dan het bedrogh. Dies hoefje niet te meenen,
Dat ick aen vuyl bejagh mijn hant fal willen leenen.
Ick, gaen foo krommen wegh? — gelooftet nimmermeer,
Ghy zijt mijn weerde vrou, maer God mijn overheer.
SEPHYRA.
En dunckt u dan mijn recht niet fwaer genoegh te wegen,
Ten minften pleeght genucht, om dattet is gelegen ;
En dat mijn koele man een ander geeft een voet
Om aen fijn wijf te doen, 't gunt dat by niet en doet.
Voorwaer (foo ghy 't befeft) by voeght ons fchier te (amen
Als met fijn eigen hant : wy mogent ons wel fehamen ,
Indien foo fchoone kans, foo wel gelegen tijt,
Ons vruchteloos ontfpringht en vreugdeloos ontglijt.
Hy heeft ontrent den Prins, en in de hooffche faken
Geleyt zijns herten vreught, geftelt fijn ganfch vermaken :
Ick ben in dit galleys alleen den ganfchen dagh ,
Wat isfer in de weegh, dat ons beletten magh?
Hy heeft genoegh to doen , met pier en daer te draven,
Te reyfen , als gefant, aen Prinsfen ende Graven ;
Gecluerigh acht te flaen, dat niet een menfch, als by,
So diep in 's Koninghs gunft, van ganfch het hof en fy.
't Is hem de meefte vreught naeft by den Prins te treden ,
En van 't gemeene volck te werden aengebeden ;
't Is hem de meefte vreught, dat ganfch Egyptenlant
Als draeit op fijnen duym , en hanght aen fijn verftant.
't Is hem de meefte vreught, te fien veel duyfent menfchen
Die niet als fijne gunft van ganfcher herten wenfchen;
Die hangen aen fijn oogh , en voelen geen verdriet
Wamieer by over dwers maer eens op haer en Piet.
Hy leeft en fweeft in 't hof, by leyter als te vetten,
En of by fomtijts fchijnt op fijn bedrijf te letten,
Soo is hy niet-te-min (wat ftaen wy doch bevreeft?)
Wel metten ]yve t'huys , maer buyten met den geeft.
Wie van de hooffche pracht fijn herte laet bewinden,
Dien is te wonder licht yet op de mou te binden!
En die niet t'huys en is , als fomtijts by geval,
Is, eer by 't weten kan , to leyden van den wal!
Wie fal dees goede kans , foo bijfter wel gelegen ,
Soo verre van gevaer, het herte niet bewegen
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Te grypen het geluck , te nemen fijn gerief ?
Aileen een open deur maeckt menigh-mael een dief.
Dit kointer dan noch by, dat, onder al de knechten,
Hy niemant acht bequaem fijn faken uyt te rechten,
Als uwen kloecken geeft: geen dinck en ftaet hem aen ,
Dan als hem wert gefeyt, dat ghy bet hebt gedaen.
Hy is op u verfot, hy kan geen quaet vermoeden
Van Jofeph (hoeter gaet) in fijnen boefem voeden:
Al fagh hy voor fijn oogli u jocken met fijn vrou,
Noch fal hy 't even-wel flaen in de befte von.
Siet wat u voor de mont, ja fchier tot aen de tanden
Sweeft voor een lecker beet ! ghy kont niet, fonder fchanden,
Verfuymen het geluck , dat tijt en ftont u biet:
Die eens fijn kans verkijckt, ftaet namaels flecht en fret.
JOSEPH.
Al fchijnt en plaets en tijt u voile gunft te toonen ,
Gelegentheit, mevrou, kan noyt bet quaet verfchoonen:
Al gaetet al na wenfch, al lachen uyr en ftont,
Daer is geen tijt bequaem te vallen in de fond'.
Gaet, overleyt uw ftuck met alle, die Baer weten
Den loop van fon en maen, de rayen der planeten,
Noyt daelter nyt de locht foo aengenamen dagh,
Dat yemant fijn gemoet ten quade geven magh.
Gelegen plaets en ftont kan geenderhande faken,
Die quaet zijn uyt den aert, tot goede dingen maken.
't Is waer, de kans verloopt, 't geluck is glat en ras
Maer quaet te richten aen, komt nimmermeer te pas,
Al isfet dat mijn heer moet nu en dan vertrecken,
Dit moet my dies te meer tot fijnen dienft verwecken.
Doer wert een- meerder trou van meyt en knecht vereyft,
Als meefter ofte vrou is buytens lants gereyft:
Een dienft-boo, wie het zy , die maer en plagh te pogen
Sijn dingen wel te doen ontrent fijns meefters oogen,
Dien acht ick voor een guyt. Een die den Beere vreeft,
Al wert hy minft gefien , hy quijt hem aldermeeft.
Wil yemant fijn gefin eons op de proeve fetten,
En op het ganfch bedrijf van fijne knechten letten,
Wil yemant met verftant fijn boden onderfeheen ,
Die lette, wat fijn volck maeckt alsfet is alleen.
Ick ben, door Gods beleyt, van Hebron wegh genomen
Door Gods beleyt, als flaef, hier in het lant gekomen;
Ick weet, dat God vereyfcht, dat ick met ware trou
In mijn geheel heroep, my neerftigh quijten fou.
Al was ick in 't begin veracht, en fonder eere,
Noch was mijn flecht bedrijf geacht, by God den Heere,
Noch feyd' iek tot my felfs: dit is voor nu mijn lot,
Al (lien ick Potiphar, noch dien ick mijnen God.
Oprechtheyt des gemoets, in alderhande ftaten,
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Is Gode lief-getal: die fal ick niet verlaten,
Die fal my, hoe het gaet, wat God my over-fent,
In dit eenvoudigh p ert geduerigh ftaen geprent.
Dan fchoon ick maer en fagh op menfchelicke reden,
Maer op des werelts loop, en borgerlieke zeden;
Noch wacr bet al genoegh, om defen vuylen brant
Te fetten uyt den fin , te wyfen van der hant.
God heeft mijns heeren huys met alderhande fegen
Genadelick befproeyt, als met een milden regen ",
Aileen om mijnent wil: God heeft fijn jonge vee
Vermeerdert op het velt, fijn fchepen in de zee,
Sijn vruchten op het lant, fijn knechten in de woningh,
Sijn renten over al, fijn ftaten by den Koningh:
Hy is in 't hof geacht, bemint van vder menfch 2),
Gelieft van fijn gefm. 't Gaet -al na fijnen wenfch:
En 't is hem wel hekent. Hy heeft met klare reden
My dickmael aen . gefeyt, en menigh-mael beleden,
Dat God, om mijnent wil , hem fijn genade fent,
Dies heeft by 't over my met danckbaerheyt erkent:
Hy heeft my toebetrout fijn innerlickfte faken,
't Is goet al wat ick doe, 'k en macht niet qualick maken ;
Ick vinde, dagh aen dagh, dat by my heeft gefint
Viet als een vreemde flaef, maer als een eygen kint.
Ick hebbe voile macht van alle dinck bekomen ,
Ghy zijt'er maer alleen, ghy zijt'er uyt-genomen ;
Dies als ick dit palleys buyg' onder mijn gebiet ,
Ick doe wat hy beveelt, maer u en raeck ick niet :
Daer eindight mijn bevangh, dat fijn de lefte palen,
Daer geen vermeten voet rnagh over komen dwalen,
Geen hant magh roeren aen. Ghy zijt alleen, ghy zijt
Aen Potiphar den vorft geheylight en gewijt.
Moeft ick niet fijn een guit, een fchnym van alle boeven,
Soo ick den goeden man foo leelick ginck bedroeven,
Soo ick, door fiimme lift, bracht in gewisfe fchant
Sijn alder-weerfte fchat, fijn alderlieffte pant?
Moeft ick niet zijn een wicht vervreemt van alle reden,
Een eer-vergeten floef, een vyant van de zeden,
Soo ick ftiet van der Kant, met een foo flimmen keer,
De gunft van Potiphar, den fegen van den Heer?
Het ware voor gewis my beter Met te leven,
Ms vyantfchap voor gunft, en quaet voor goet te geven;
0 peen ! ick heb een fchrick van lift en valfehen fchijn:
Die veel wert toe-betrout, en magh niet ontrou zijn.
Wat foud' het fchamper hof, en ganfch Egypten feggen?
Wat fond' ick voor een fnaaet op al het maeghfchap leggen?
Wat fchande ginck ons aen, indien ick my foo diep
In dertelheyt vergreep, in overfpel verliep:
Is (lit (lie fraye quant, van Abraham geboren?
Is defe van het volck, dat God heeft uyt-verkorcn?

fegende de lIcere des Egypten ices huys om Jofephs wille: Eu het was
I n nen., fis verf 5. A. Ende von dicn tijt sea , does by hem over fijn buys cnde Rile fjne go, lerea gefettet
cw-keI Ceg,1 des Heeren in alles wilt by badde, te buys en te velde, &wroth het by 't al under Jufepbs bander.
dl (lenefis vers 4. En fijn beers 1'80 dat de IIcere met hem was, wont alles wat by dede, dat lief de Heere geluckelijekeu \ ourtgaen door hem, en by fettede hem over fijn buys, ende
wat by hadde, dot fettede by onder fijue
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Is dit die moye knecht dien Potiphar foo prees,
En boven al 't gefin foo grooten eer bewees?
Van bier, befneden hoop! ten is niet fonder reden
Dat ghy een deel verlieft van uwe geyle leden
By-naeft dien eygen ftont, als ghy op aerden leeft,
Onweerdigh dat men u noch yet gelaten heeft.
Mijn heer heeft my gefet, om maeghden ende knechten
Te houden in bedwanck, te wyfen en te rechten,
Te leeren haren plicht; mijn heer heeft my gefet,
Om hier in huys te zijn gelijck een voile wet:
Sal ick als hooghfte macht, fal ick een rechten wefen ,
Om yder, wie'er feylt, fijn lesfe voor te lefen?
Sal ick aen yder een befchrijven fijnen loop,
En wefen onder dies de flimfte van den hoop?
Sal ick zijn in de weer met roeden ende ftocken,
Soo haeft als meit en knecht maer eens te famen jocken,
En fal ick ander dies, vol fchande, vol ontrou,
Geyl wefen, als een bock, en flapen by de vrou?
Wanneer een overhooft is rou en ongebonden,
Den aenftoot die by geeft, is slimmer als de fonden:
De fonde, die hy doet, is maer voor hem alleen,
Den aen-ftoot, die by geeft, verfpreyt hem in 't gemeen.
Ick bid u, edel vrou, wilt uwe luften keeren:
Ten voeght geen vreemde knecht, het reyne bed fijns heeren
In ontucht aen te doen, ten paft geen flechten bloet
Sijns meefters weerfte fchat te treden met de voet.
SEPHYRA.
Kan ick uw harden kop door reden niet belefen,
Laet immers dan de gunft, door my aen u bewefen ,
Tot gunft II wecken op. Men fiet in menigh man,
Dat weldaet brenght te vveegh, dat reden niet en kan.
Wel-doen is als de kalck, die hart op hart kan bouwen,
Die, met een vaft verbant, kan vrientfchap onderhouwen.
Wie, voor ontfangen gunft, geen gunfte weder geeft,
Dien acht ick ganfch en al onweerdigh dat by leeft.
Al zijt ghy voor een flaef in dit palleys gekomen 2),
Uw vryheyt (foo ghy weet) en is u niet benomen,
En dat door mijn beleyt : ghy fiet dat u uw heer
Heeft wonder feer befint , en ick wel noel' foo feer.
Wy trecken u, om ftrijt, tot ons voornaemfte faken:
Hy, tot een groot beflagh, ick tot een foet vermaken;
Soo dat ghy hier in huys geen meerder quaet en vint,
Dan dat ghy veel te feer van beyde wert bemint.
Hy leyt u faken op, om nimmermeer te ruften,
Ick legh u niet te voor als vreught en foete luften;
Hy geeft u ftaegh bevel fijn dingen acht te flaen,
Ick , dat ghy niet een feer als my fout trecken aen.
't Is dagh aen dagh te doen, dat ick u kom ontmoeten,

Dat ick u kom befien, en vriendelick begroeten,
Dat ick , met diep gefucht, ootmoedigh voor u fit,
Gelijck een jonck gefel een ftege vrijfter bidt.
Soo baeft wy zijn alleen, ick geef uw foete namen,
Die niet een vreemden knecht, maer mijnen man, betamen:
Indien ghy, hier of daer, u felven in vergift,
Ick nemet aen voor goet, al watter is gemift.
Dat Jofeph is gefien by al de grootfte heeren,
Die in het machtigh hof van Pharao verkeeren;
Dat Jofeph door de ftadt by yder is geacht,
Is door mijn gunftigh woort alleen te weegh gebracht.
Ontftaet'er in het hof een nieuwe fnuf van kleeren ,
Ghy werter med' verciert, al (foo het fchijnt) ter eeren
Van Potiphar, quanfuys om dat ghy met hem gaet 3),
Maer neen, de rechte ftreeck is antlers in der daet.
't Is my een groot vermaeck, dit huys te fien betreden
Van foo een geeftigh quant, verciert met rappe leden,
Gefont, moy in den dos, en cierlick toe-geruft;
Dat voet mijn jeughdigh oogh, en ketelt mijnen luft.
Indiender yet ontftaet, daer drinck-gelt is te winnen,
Ick ga van ftonden aen den beften voet verfinnen,
Om t' uwer baet alleen te trecken het verval,
Een ander fiet'er op, en Jofeph ftrijckt'et al.
Is ergens aen mijn heer een goede maer te dragen,
Soo haeft ick maer en weet, het wil hem wel behagen,
Soo geef ick u den laft; een tydingh van verdriet
Is voor een flechten bloet, want die en dient u niet.
Als Potiphar, of ick, verteeren aen de flaven
Een nieuwe-jaer gefchenck, of diergelicke gaven,
Ghy hebt met al den hoop uw deel in 't openbaer,
Maer krijght dan noch van my het befte nieuwe-jaer.
Wanneer ick iet begeer, dat mijne kamer-maeghden,
Soo machtigh zijn als
indien fy 't maer en waeghden,
Ghy wert'er toe verfocht, en niet en isfer goet
Dat Jofeph niet en feyt, dat Jofeph niet en doet.
Waer toe dit lanck verhael? ghy zijt met goede daden,
Alleen door mijn heftier, van alle kant beladen,
Vervult, en over-fchut ; maer waer doch is mijn loon?
Als d'een hant d'ander waft, dan zijnfe beyde fchoon.
Kan iemant, die hem mint, met fchijn van reden baten?
Kan iemant, die hem voeght, verachten en verlaten ,
En ftooten voor het hooft? kan iemant metter eer
Een vrouwe feggen af? 'k en loovet nimmermeer.
Leert u de heufheyt niet, in 't burgerlicke leven,
Goet voor ontfangen goet, en gunft voor gunft te geven?
Leert u de reden niet, voor-al, ontfangen deught
Te brengen wederom met woecker ende vreught?
Ondanekbaer als ghy zijt, voor duyfent goede faken,
Die ick, uyt rechte gunft , u hebbe laten finaken,

1) Vels 8. 9. Hy fprack tot haer: fiet mijn heere en neernt hem geenes dinex aen voor my, wat in den 'lure is; ende alles wat hy heeft, dat heeft hy onder mijne handen gedaen , en hy
heeft niet foo groot in den huyfe, dat by my verhouden heeft, fonder u, daer in dat ghy zijn wijf zijt.
21 Vert'. 2. Ende de Iieere was met Jofeph, dat hy een gelnekfaligh man nett in fijns Heeren des Egyptenaers huyfe.
3) Vera 4. Alfoo dat hy genade rant voor fijnen heere dat by fijnen dienaar wert.
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En krijgh ick (wat ick doe) niet eene wederom.
Hoe is dit fraye lijf foo onbeleeft en dom?
Tot huyden op den dagh zijn al mijn foete lagen,
Als met de fnelle wint, in 't woefte meyr gedragen.
Mijn hens en foet begin , mijn klagelick befluyt,
Gaen u bet een oor in, het ander weder uyt.
Ick heb u over langh te hove doen verkeeren,
Ten eynde ghy aldaer fout goede zeden leeren;
Maer hens en hoofs gebaer heeft in u geenen val,
Want daer bet komt te pas , en weetje niet met al.
Maer neen , ick ga te ver, ick had my fchier vergeten ,
Al wat ghy doet en laet, komt niet van niet te weten;
Ten fchort maer aen den wil : ghy kont in dien ghy wout:
't Is maer een viefe fin die Jofeph weder-host.
JOSEPH.
Der hoeren goet onthael is als vergulde pillen,
Die blincken wel in 't oogh, maer doen het lichaem trillen,
Doen walgen mont en keel , gelijck een vuylen dranck
Doen krimpen buyck en maegh, en fcheyden met een flancic;
Pit wert ick nu gewaer. S. Wat fpreken uwe finnen?
Wat mijmert uwe geeft, en overleyt van binnen
Yet dat ick niet en hoor? wat deckt ghy uwen gront?
Spreeckt, als ghy pleech te doen , fpreeckt luftigh uyt den
Hoe heeft aen uwen geeft dit mijn gefpreck bevallen? mont.
Hoe vint ghy u beweeght ? J. By waerheyt, niet met alien.
S. Wil dan uw harde geeft voor gunft geen gunfte bien?
J. 'k En kan in al uw doen geen gunft met alien fien.
S. Komt dat van wel te doen? foo magh 't my wel verdrieten.
J. Dat feet op eigen baet, en magh geen weldaet hieten.
S. Wat islet dan geweeft, dat ick u heb gednen?
J. Niet , als vermotnt bedrogh, dat niet en kan beftaen.
Wanneer het liftigh aes wert aen de vis gegeven,
Dat foet is in de mont, maer brenght hem om het leven,
Keurt yemant dat voor gunft? fou dat oock weldaet zijn?
Me-vrou , ghy Piet wel neen , 't is doodelick fenijn.
Uw gift is maer vergif; doet wegh u flimme ftreken,
Ick kan met meerder ftof van ander weldaet fpreken :
Ghy maeckt uyt uwe gunft een vreefelick befluyt,
Ick wil in tegendeel aldus gaen roepen uyt :
Sal ick dien goeden God, die uit mijn brooders handen,
Die uyt den diepen kuyl, en uyt de wreede banden,
Die uyt des doots gevaer, dat voor my was bereyt,
My, tot een goeden Rant, heeft metter hant geleyt?
Sal ick dien goeden God moetwillens gaen vergrammen ,
En halen op bet lijf de vreefelicke vlammen
Van fijnen droeven vloeck ? fal een feer korte vreught
Befwaren mijn gemoet, bekladden ntijne jeught?
Sal ick , eylaes! fal ick , alleen tot 's vleefch behagen,
Den rijcken fegen Gods van mijner zielen jagen,
0
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En gaen foo quelen been? fal ick , eylaes! fal ick
Verliefen 't eeuwigh goet in eenen oogenblick?
Kan vrif-ndelijck onthael een danckbaer pert verwecken,
Om alle fucht en gunft tot eenigh menfch te ftrecken
Wacrom fal ick aen God niet geven dit gemoet,
Die my in alien deel een hooger gunfte doet?
SEPHYRA.
Wat heeft de groote God met u of my te fchaffen?
Ons weldoen baet hem niet. Hy onfe fonden ftraffen!
Hy letten op den menfch! by werden droef of gram,
In wiens verheven geeft noyt menfchen tocht en quam!
't Is raes. Al wat men feyt van Godes fware plagen ',
Is maer om 't flechte volck een fchrick in 't lijf te jagen,
Maer om bet woefte graeu , de kluntens van het lant,
Met waen van fotten angft te houden in den bant.
God woont in 's hemels throon en boven alle fterren ,
Wat fou die hooghfte Geeft bier onder komen werren
Ontrent een aerden klomp? wat leit hem aen den menfch?
Hy vint, op fijnen throon, fijn beelt en eigen wenfch.
Wat fou dien grooten vorft, dien varier van de liehten,
Die noyt begrepen macht, de menfchen komen richten
Bier in dit laege dal? Wat fon dat hoogh gemoet,
Doch letten op een worm, die in der aerden wroet?
Hy wandelt in de lucht en boven alle wolcken,
Hoe kan by over al het krielen van de volcken
Afnaeten met bet oogh? den hemel is te groot,
De werelt, maer een punt; het aertrijck , als een kloot.
Pit is een heeren huys, vol kamers, vol vertrecken ,
Bequaem om, wat men doet, voor yder een te decken;
Mijn fpeelhof is verciert met menigh dicht prieel,
Bevlochten na de kunft, daer niet een eenigh deel
Geeft toeganck aen de fon. Oock weet ick duifent vonden:
Is iemant in de wegh, die wert van kant gefonden,
En loopt dan ver genoegh alleen op mijn gebiet;
Wat weet de flimme jeught, wat vint de liefde niet?
Wie heeft foo fnegen oogh , die fich wil onderwinden
De luften van de min door liften uyt te vinden?
Wat kan in tegendeel de jeught, en haer bejagh,
Niet breugen op de baen, en halen aen den dagh?
Van dat het dertel vyer mijn finnen quam beftoken ,
En heeft my noyt bedrogh of thin beleyt ontbroken ;
Soo dat ick your de vuift, al wien ick wil, bedriegh;
Voor een die minnen wil: een leugen of een vliegh.
JOSEPH.
Hoe, mevnt ghy foo bedeckt uw rancken uyt te voeren,
Dat niemant wie het zy uw parten foud' beloeren,
Doorgronclen uw bedrogli, uw boevery verftaen?
Mevrou, ghy zijt verdoolt : het falder anders gaen.

Goddeloofen inval van Epicurifche en vleefcbelijeke menfchen, foo als na den aert der felver werden voorgeftelt by den Propheet Job. cap. 22. vers 12.
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Sou God niet alles lien? fou Godes ooge fiapen ,
Die alles wafer Piet , in alien heeft gefchapen ?
Sou God niet alles
een fchepper van 't geficht,
Een heere van de fon , een varier van het lieht ?
Speelt uw oneerlijck fpel in hoven en prieelen ,
Maeckt in de duyfter nacht uw kamers tot bordeelen ;
Schuvlt onder 't ruyge loof, duickt in het groene gras,
Bewimpelt uw bejagh met alderley gewas;
Des Heeren fnel geficht, noyt moede van te waken ,
Siet , van den hemel af, al wat de menfchen maken ,
Siet binnen ons gemoet ; niet foo verholen kot,
Dat buyten fluyten kan het oogh van onfen God.
Leent van den dageraet fijn fnel-gefwinde pennen ,
Om tot den uyter-kant van 't woefte meyr te rennen ,
Vlieght aen des werelts ent; eer ghy daer komen kont ,
Heeft Godes rasfen geeft uw wegen al doorgront.
't Is niet met al , mevrou , in onderaertfche kuylen ,
Of onder 't fware kleet van dnyfterheyt te fchuylen ,
De nacht is dagh voor God, de doncker is hem licht ;
Noyt was'er iet bedeckt voor Godes hel geficht.
G-hy wont wel aen den Heer alleen den hemel geven ,
Om in dit aerden-hol naer uwen wil te leven ;
Maer, lieve , watje dicht en is maer enckel fpot ,
't En gaet niet foo ghy meent, met onfen grooten God.
Leer, onbedachte menfch , leer uwen fchepper kennen ,
Leer met befetter pert en ootmoet u gewennen
Te fpreken van den Heer hy is geen menfchen kint ,
Die fich alleen en al op eene plaetfe vint.
God is geheel om-hoogh , en niet-te-min beneden ,
God is, op eene tijt, in hondert duyfent fteden,
Volkomen, onverdeelt , in wefentlijeke daet ;
Noyt vliet'er menfch van God , die niet tot God en gaet.
God is niet als geficht , by ftraelt deur alle dingen ;
God is geheelijck hant, wat kan hy niet volbringen?
God is voet , ganfch en gaer, hy wandelt over al ;
Waer is een loofe menfch die hem bedrigen fal ?
Al hadt ghy fchoon de macht, en dat na eigen wenfchen,
Te leyden om den thuyn het oogh van alle menfchen;
Ten waer , verdwaelde ziel , ten waer voor u geen baet ,
Nadien ghy voor den Heer ontdeckt en open ftaet.
Of fchoon een dertel kint foo liftigh ftelt de banken,
Dat niemant van de jeught verneemt fijn boofe rancken,
Noch is'et niet met al, indien 't de meefter feet;
Hy is 't, die roed' en plack heeft onder fijn gebiet.
Wat leit ons aen den menfch? ach! laet ons overwegen
Hoe vreefelick het zy te vallen uyt den fegen
Van onfen grooten God: te vallen in de hant
Van hem, die met een wenck beroert het ganfche lant;
Op wiens gebot alleen de rotfen nederfijgen,
Het woefte meyr verfchiet , de ftuere winden fwijgen ,

1) Juf. 10. vers

Soune ftaet ftille tot Gibeon, en de mane in bet dal Afkelon,

Den hemel druipt van anghft en geeft een tranenvloet,
Niet anders , dan gelijck een nietigh menfehe doet.
Wanneer by tot de zee maer eens begint te feggen :
Hier fal de felle vloet haer ftoute barn leggen ;
De ftrande ftuyt den drift van haren grijfen ftroom,
Gelijek men dwinght een paert, dat fchuimbeckt op den toom.
Hy doet den fwaveldamp , gelijck een regen, vlieten,
En ken , met vlocken vyers, de landen overgieten ;
Roeyt groote fteden uyt, drijft neder tot den gront,
Al wat fijn fwacken arm heft tegens fijn verbont.
Hy fpant , voor paerden , in de vleugels van de winden ,
De doncker is fijn wegh, die niet en is te vinden ,
Der wolken fnelle drift, die langhs den hemel rent,
Is, van den aenbegin, de wagen lien hy ment.
De donder is fijn ftem als die komt uytgevaren ,
Dan dreunt het ganfche wont , foo dat de linden baren ,
En loffen over wegh een onvolwasfen vrucht ;
De bergen fpringen op , het lage dal verfuclit.
Der geeften groot getal , fijn boden , fijn gefanten ,
Omringen fijn karos, en dienen voor trawanten ;
Eon fchoone ruytery, van hondert duyfent man ,
Wiens ongemeten kracht geen menfch begrypen kan.
Een eisfelijcken roock , vermenght met fwarte vlammen,
Schiet hem ter neufen uyt , wanneer wy hem vergrammen ,
En fteygert in de lucht, foo dat het ganfche welt
Sijn groene loof verfchiet , en van den angft verfmelt.
Hy toont van boven af fijn teyckens in de wolcken ,
Als peft , of dieren tijt , of honger , dreyght de volcken ;
De peerden van de Son , de wagen van de Maen ",
Moet deynfen op fijn woort, of ftille blyven ftaen.
Den blicxem fchiet'er uyt , met dichtgetackte ftralen ,
En komt of op een rots of op een toren dalen,
Die ftorten over hoop, foo dat der aerden gront
Een fteyle diept' ontfluyt en opent haren wont.
Het duyfentverwigh Licht van fijne regenbogen,
Wert, als een fchoon verwelf, rontfom de lucht getogen
Soo 'heft by dat gebiet , en neemt een vafte ftant ,
Recht tegens daer de fon met heete ftralen brant.
Hy ftiert rontfom den kloot veel hondert duifent fterren ,
Die altijt feker gaen , en nimmermeer en werren;
Hy kept haer groot getal en krachten al to faem ,
Hy roept en fpreeckfe toe, en dat met eygen naem;
Hy deckt, met fuyver fneeu , als met een dichte wolle,
Der velden naeckten fchoot; by treckt een harde fcholle
Rontfom het driftigh eat; hy zent den zuyden wint,
Die weder al het ijs in korten ftont ontbint.
Hy overfchudt het lent met veelderhande plagen ,
Hy weckt , als uyt den flaep, de fchrickelijcke vlagen
Van 't grondeloofe meyr, en drijft, als metter hant,
De fchepen in de gront, de menfchen aen de ftrant.
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Den grooten walle-vis en ander zeegedrochten
Verftroyt hy hier en daer, met vreefelicke tochten,
Tot dat de doode romp van 't onbelompen vee,
Maeckt, daer het neder-finckt, een eylant in de zee.
Wie, die God maer en noemt, en fal niet nederfijgen
En , al fijn leden door, een diep verfchricken krijgen?
Wie, die maer eens en denckt, wat God en waer hy is,
En wert niet kout als ijs, en ftom gelijek een vis?
Wel aen dan, weerde vrou, brenght hier uw jonge krachten,
Wilt na geen aertfche luft, maer na den hemel trachten,
Daer woont de rechte vreught, gefuyvert van gebreck,
Die niet met al en heeft van defen aertfchen dreck,
Geen nafmaeck van berou, geen wroegen van de finnen,
Geen mengfel van verdriet. Wy, om te mogen winnen
De kroon, die voor de ziel hier boven wert bewaert,
Behooren bier beneen te temmen onfen aert.
Gelijck men 't fachte was fiet voor den vyere vlieten,
Soo moet de vuyle luft van onfe leden fchieten,
Soo haeft men denckt op God. Een heyligh overlegh
Maeckt fwacke finnen fterck, en drijft de fonden wegh.
SEPHYRA.
Al fachtjens, jongh-gefel. Laet Godes diepe wetten
Voor hen, die haren voet nu in den grave fetten,
En fnellen na de doot; dan islet tijts genoegh:

Ons dit vermaen te doen, is immers al te vroegh.
Wat wil het jeughdigh bloet fijn lieffelicke nachten
Befteden in gepeyns, en quellen met gedachten?
Een jongh-man droef en wijs, een oude bly en geck,
Dat acht men wel te recht in beyde voor gebreck.
Die in fijn jonckheit koot en hoeft hem niet te fchamen,
De jeught is met de vreught als man en wijf te famen:
Haer wit en ganfch beleyt is niet als enckel fpel,
Haer namen en haer doen, die rijmen even wel.
Sy zijn te wonder eens, te wonder wel te vrede,
Al wat den eenen wil, dat wil den ander mede;
Daer is in langen tijt geen man en wijf gepaert 1),
Van foo gelijcken flagh, en foo gelijcken aert.
Jeught heeft tot fijnen dienft gekoren drie lackeyen:
Jock, altijt even bly ; Spel, meefter in het reyen;
En Jacht-luft lichte voet, tot harte-vanck gefint,
Meer die men in de ftadt, als in de bosfen vint.
Vreught heeft van haerder zijd' gelijcke kamenieren :
Sangh met haer gladde keel; vrou Weelde, quaet om ftieren;
En Snoep-luft buyckvriendin, die liever haren duyt
Geeft aen het rijpe vleefch, als aen het groene fruyt:
Siet, wat een geeftigh volck, en wat al foete dingen
Brengt ons de jeught aen boort! mijn hert begint te fpringen
En wort met nieuwe luft begoten, reys op reys ,
Als ick haer Poet bedrijf, haer rancken overpeys.

1) l'oetifche befehrijvinge van de vleefchelijcke verniaeckelijckheden der dertele jonekbeyt , efgebeelt door het houwelyck van jeught en vreught.
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Wy zijn in voile kracht, in 't groenfte van ons leven:
Ghy telt, na dat ick raem, geen tweemael tien en (even ",
En ick niet wel foo veel; vreught is de jeught een eer.
't Is nu de tijt van luft, of 't isfe nimmermeer.
Wat wil een vrolick hert de finnen liggen quellen,
En Godes hoogh beleyt in fijn gedachten ftellen,
Juyft nu de foete jeught haer meefte kracht ontfluyt?
't Is al om niet gefeyt, de jonckheyt moeter uyt,
De jonckheyt eyfcht haer recht. Laet oude fuffers treuren,
Die, mits haer viefe kop, .geen lief en magh gebeuren:
Laet leven in verdriet, en prangen fijn gemoet,
Een die niet gaen en kan , als met den derden voet.
Wy beyde zijn gefont, en van gelijcke jaren,
Wy beyde groen en fwack, en luftigh om te paren,
Wy beyd' in voile jeught, soy beyde foo geftelt,
Dat ons geen meerder laft, als minne-luft en quelt.
Wel op dan, vrolick pert! wat wilt ghy lange duchten?
Weer toe dit fwaer gepeis? 't is nu geen tijt mn fuchten,
Siet, weelde, jock, en fpel komt naer u toe-gegaen,
En biet, met bly gelaet, u gunft en vrientfchap aen.
Het foete minnefpel en fal u geenfins voegen,
Ms u den ouden dagh met rimpels fal beploegen,
Ach 't is van alle dinck het flechtfte dat men vint,
Wanneer een oude grieck hem 't minnen onderwint.
Wel aen, laet ons natuur, de moeder aller dingen ,
De krachten onfer jeught ten foeten offer bringen;
Haer priefters zijn wy felfs, mijn kamer is haer kerck;
Haer autaer is mijn bed: wel op, en ty te werck!
Des levens flimfte deel, kamant, en grijs van haeren,
Komt, eer men 't wel bedenckt, ons op het lijf gevaren;
Pluckt roofjes, jonck-gefel, eer u de jeught ontduyckt,
Wat Met te langh en duert, dient dies te meer gebruyckt.
Wat ftaet ge noch en pruylt? wat wilt ghy langer fparen
De mey van uwe jeught, het groenfte van de jaren?
De jonckheyt vlieght daer heen , de tijt gaet haren keer,
En die eens wert gevelt, eylaes! en is niet meer.
JOSEPH.
Ghy raet, met kleen befcheit, dat ick mijn jonge leven
Sou, met een losfen toom, tot welluft overgeven;
Ghy meynt, 't is al te vroegh te dencken aen de ziel;
Maer fegh: of my de doot in haeften overviel,
Hoe fou my dat vergaen? En wie doch heefter brieven
Dat hem dit bleecke fpoock in defen fal believen?
Wie heefter vaft befcheit, hoe lange fijnen bal,
In dit oneffen velt des werelts rollen fal?
Ghy meynt, omdat de doot ons haeft komt overvallen,
Dat yemant des te meer in ]aft behoort te mallen;

Moor neen. Met a verlof, ghy maeckt eon (pact befluyt,
Uw voorftel (foo my dunckt) brenght ander reden uyt:
Een die van fijn bedrijf haeft reden heeft te geven,
Sal die tot vuyl bejagh te meer zijn aengedreven?
De reden feyt ons men. Eon net en effen flot
Behout ons in de gunft van menfchen en van God.
Bedenckt, mijn weerde vrou, hoe veel gebloofde wangen
Wy voor ons oogen fien met dellu-wit bevangen,
Met droevigh bleeck befiaen! hoe menigh roode mont
Verlieft fijn eerfte glans, al fcheen by noch gefont!
Hoe menigh trots gefel komt 's morgens uytgefprongen,
Die, eer de fonne daelt, wert in bet graf gedrongen!
Hoe menigh wacker oog wert 's avonts toegedaen
Dat, fchoon de fonne rijft, geen menfch fret open gaen
e) !•
Wy fien bet dagh aen dagh, en 't is voortaen geen wonder:
De fon gact aen den menfch wel op den middagh onder 2';
En wat'er bier en daer gebeurt aen eenigh man,
Denckt vry, dat u en my dat oock gebeuren kan.
Het is (mijns oordeels) heft te wegen alle faken,
Om fonder fijnen weert geen rekeningh te maken;
't Is heft, dat yder meent, dat hem de fonnefchijn
Die heden fich ontluyckt wel left zou mogen zijn.
Wy brengen voor den Heer het vetfte van de rammen,
Het gaeffte van de ftal, het befte van de lammen ;
Des wyngaerts nieugewas, bet eerfte van het velt
Wert jaerlicx, wel te recht, voor Gode neergeftelt
Sal yemant Clan de gift, bet grontfop fijner jaren,
Zijns levens flechtfte deel voor fijnen God bewaren?
Sal yemant dan het vleefch bedienen in de jeught,
En brengen voor den Heer, dat met met al en deught:
Een romp vol fware quad van bnyten en van binnen ,
Een hooft dat fchudde-bolt, een deel verfufte finnen,
Een lam of kreupel been , een lijf vol flerecijn?
0 neon; den mitten tijt dient uytgekocht te zijn.
God in de jeught gefocht, laet hem voorfeker vinden;
Hy wil dan fijnen geeft aen onfen geeft verbinden;
Maer die des Heeren woort in tijts geen acht en flaet
Klopt dickwils aen de deur, wanneer bet is to laet.
SEPHYRA.
Dit paft doch niet met al op onfe groene jaren,
't Bedencken aen de doot maeckt niet als gryfe haren;
Wie bier op leyt en maelt, en is noyt recht verheught,
Van bier met fwaer gepeys! leeft t' wiji ghy leven meught.
Verdriet komt tijts genoegh, wat itoeft men van to voren,
Met angftigh overlegh, een hlyden geeft te ftoren?
Die voor toekomend quaet gedurigh leit en fchroomt,
Is droevigh als by 't denckt, en droever als bet koomt.

2) Het blijekt by vergelijekinge van verfcheyde plaetfen defer gefehiedenisie, dot Jorepli ontrent de 27 jaren out is geweeft, ale bem Potiphars wijf tot bare tuft verfoeht; by was 17 jaren
out als by een herder des vees wert by zijue breeders; korts waer na by in Egypten werd' gel:00A; heeft ontrent tien jaren by Potipbar, ende deer naer ontrent de drie jaren in ltechtenisfe
geweeft, inwegen dot by 30 jaer out was, als by voor Pharao gebrache weed' om fijnen Broom nyt te leggen. Dit alles kan duydclijck afgenomen worden uyt Genef. 37. en 41. 1. en 41. 46.
1) Space ow butte suet terwijl ghy ouch fondigen kout , vertoeft riet " room to worden, en waeht niet met de beteding,e nines levens tot in de door. Syr. 18. 21.
1) Het offer der eerftelingen Dock soot de wet gebruyekelick geweeft te zijn, blijekt Gen, 4. 3.
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TDoch , wie'er pruylen wil, van u is ' t niet te lyden ,
De fchoonheyt is van outs gewoon met tucht te ftryden.
Sy voeght haer tot de luft, of finders lijt gewelt ,
Al wiltfe blyven ftaen , fy wert daer heen gevelt;
Sy wert uyt een geruckt door ffneken en gebeden,
Sy wert van alle kant bevochten en beftreden ;
Dies geeft fy 't eyiidlick op. Maer ghy , al zijt ghy Moon,
Al wat ick ftrijek of ftreel, ghy achtet niet een boon,
Ghy flaetet in de wint, en laet my ganfche dagen
Verflijten in getreur, en achter u gaen klagen ;
Maer, lieve, 't is genoegh , doet defen ftueren geeft
Verhuyfen uyt uw lijf , en woonen in een beeft.
Laet plompert en fijn maet, laet onbelompe boeren,
Laet klunten, hart-gehuyt , de bloedigh oorlogh voeren,
Of volgen haren ploegh. Een aerdigh jonck-gefel
Dient tot geen ander werek, als tot het minne-fpel.
Laet hoofden grijs en graeu , laet kale-koppen forgen,
Laet eerfueht gaen te hoof, van 's avonts totten morgen,
Laet al dat viefe volek , geneyght tot hoogen ftaet,
Met prinsfen ommegaen , en fitten in den raet.
Wie dat'er ftuerheyt voeght, u voeghtfe niet met ellen;
U paft een Poet gelagh, u dient een geeftigh mallen,
Fen juffer op den fchoot , een deuntjen by den wijn ;
Geen jonck en geeftigh lijf magh fonder liefde zijn.
Waer toe is fchoonheit nut, dat wild' ick wel Bens weten?
Sy brenght geen vruchten voort , men kander niet van eten
Tot fpitten dientfe niet, tot ploegen onbequaem,
't Is maer een fchrale wint, een fchim, een blote naem
Indien men niet en magh iet Poets van haer te trecken ,
En die dit niet en does, en zijn maer rechte gecken
Haer vrucht is niet als vreught , daer fteeckt niet anders in,
Geen fchoonheyt isfer nut behoudens tot de min.
Al is de purper-coos op haren fteel gebleven ,
Noit van een jeugdigh dier in haren krans geweven,
Noit van een luftigh quant vereert aen fijn vriendin,
Eylaes! haer fchoone glans vergaet des niet-te-min
Alen fietfe dagh aen dagh als na den regen gapen ,
Sy doet haer blaetjen op, om verfchen dart te rapen,
En wertfe niet gelaeft, haer gloeyen moet vergaen ;
Aileen de dorre knop biijft op het fteeltjen ftaen.
Waer toe wil doch de jeught de teere fchoonheit fparen
En laten ongebruyckt? — alleen de bloote jaren ,
Aileen de fnelle tijt verteert haer fchoonen glans;
Dus jonghman, zijt ghy wijs, verfuymt geen goede kans.
Ben ick op u verlieft, ick fegh (al fal 't u fpitten)
Ghy zijt'er oorfaeck van, ick heb het u te wijten.
Wie feet een aerdigh lijf, wie hoort'er kloeck verftant,
Die niet met een en voelt een heymelicken brant?
Wie fieter voor fijn oogh de water-beken fpringen,
Die fijn verdroogde keel van drincken kan bedwingen?
Wie, fwart van hongers noot, fiet fpijfe voor hem ftaen,
Die niet fijn hant en tart en wenfelit daer in to flaen?

1

Wijn , in een fuyver glas , met reynder hant gefchonken,
Wert, met een meerder luft, van yder een gedroncken;
Al is de fpijfe goet , en konftigh toe-bereyt,
Wat ift, indienfe niet in reyne fchotels leyt?
Befiet wat vreemder dinek! alleen met ftille fwijgen
Weet fchoonheyt volle gunft by alle man to krijgen,
Sy roept, al feytfe niet, fy doet haer waren voort,
En krijght den hooghften mart, al fpreecktfe niet een woort.
Wat is een leelick menfch by fchoonheyt vergeleken?
't Sijn roofen altemael wat fchoone luyden fpreken.
Al wat een aerdigh quant komt uytte mont gevloeyt,
Schijnt met een foeten dauw van honinghraet befproeit.
Het zy in wijfen raet, het zy in boertigh mallen,
Wat fchoone luyden doen, dat heeft een welgevallen.
Al is de weerde deught in yder lief-getal,
Deught in een aerdigh lijf gaet verre boven al.
JOSEPH.
Hoe, wilt ghy, weerde vrouw, van twee gebloofde kaken

En van een Poet gelaet een hoeren-fpiegel maken?
Sal dan het dertel vleefch ontvoneken in den brant,
Of om een fchoone maeght, of om een geeftigh quant?
Neen, dat en magh niet zijn. Des Heeren reyne gaven
En zijn ons niet vergunt om vuylen brant te laven;
Maer om te zijner tijt te fchencken aen een maeght,
Die niet, als tucht en eer, in haren boefem draeght.
Niet om in kriel bejagh een kleyne tijt to fpelen,
Maer om door echte trou fijn even-menfch te telen.
Soo dient een jeughdigh lijf te werden aengeleyt:
Een fchoone man beloont der maeghden eerbaerheit.
Ick bid u, edel vrou, en laet de fnelle ftralen,
Van uw verdwaelt geficht, niet op my nederdalen
Met ketelingh van luft ; maer als ghy Jofeph fiet,
Soo neemt in uw gepeys een knecht, en anders niet.
't En is geen eerbaer hert, dat, met de daet te mijden,
Meynt dat'et eerbaer is; al wie daer lonckt ter zijden,
En ketelt fijn gemoet met heymelicken brant,
Befoetelt voor den Heer fijn innerlick verftant.
Sou echter mijne jeught uw brandigh hert ontruften?
Sou dit mijn lichaem zijn een (poor tot quade luften?
Dat fneed' my door het hert. Gewis ick fou veel eer
Dit aenficht ganfch en al gaen maecken tot een zeer :
Mijn oogen ftijf van dracht , mijn lippen niet als kloven,
Mijn tanden fwart als peck , mijn handen niet als roven,
Mijn hayr door Tweet en ftof gebacken onder een,
Soo dat'et geene kam fou konnen onder-fcheen:
ick fal in mijn geficht met rouwe nagels varen,
'k En wil noch teere neus, noch roode wangen fparen;
Ick wil Poo gaen te werck , dat yder, die my fiet,
Sal voeden in fijn hert geen luften, maer verdriet.
Doch zijt ghy Poo gefint om fchoonheyt na te jagen,
God is de fchoonheyt felts; ftelt daer uw wel-behagen ;
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De Heer is niet als Licht , als glans, en hellen dagh,
Meer als oyt menfch begreep, of menfchen ooge fagh.
Ach! 't is een nietigh dinck, dat wy bier fchoonheyt noemen,
Daer op de werelt ftoft , daer van de vrouwen roemen
Neemt wegh een enckel vel, al wat daer onder leyt
Is niet als droeve ftanck en rechte vuyligheyt.
Soo haeft een fchrale lucht , het fteunfel van het leven ,
Een damp, een kleine wint , is uyt de mont gedreven ,
Soo haeft God aen de menfch maer eens de neus en fluyt,
Dan its'er med' gedaen , dan heeft de fchoonheyt uyt.
Dan leyt de leege fchors van yder een verlaten,
Dan wert de doode romp gedragen achter ftraten ,
En in bet graf gedout; dan leyt het nietigh dier,
Door-geten van de worm, doorloopen van de pier,
Begraven in de ftanck, bekropen van de flangen ,
Bedeckt met enckel ftof, met vuyle flijm behangen;
Siet daer uw herten-luft , in eenen oogenblick
Niet als ongueren reuck, en eifelicken fchrick.
Went , lieve! went het oogh van al dees ydelheden ,
Die by den dwafen menfch geacht zijn hier beneden,
Stier uwe domme jeught daer u de deught gebiet ,
Daer zijn geen dingen fchoon , als die men niet en fiet.
Ghy doch en foeckt niet fchoons, uw wandel kan 't bewijfen,
Ghy foeckt den grouwel felfs vol fchrickelijck afgrijfen;
Ghy foeckt bet vuilfte fpoock, dat oit een menfche vont,
En wilt, ghy 't al in een? — Me-vrou, ghy foeckt de fond'.
Indien een kloeck pinceel, met diepen en verhoogen,
Dit monfter,, door de konft, naer 't levee konde toogen;
En ftellen voor 'et oogh fijn groufaem beelt, voorwaer
Wy liepen uyt ons felf, van fchrick en enckel vaer.
Brenght , wat een menfche kan ontfetten en befchamen ,
Brenght , al wat groufaem is, in eenen klomp te famen,
Wat fpoocken dat men vint , wat monfters dat men fiet,
Al wat'er leelijck is, en is foo leelijck niet,
Als 't gene dat ghy foeckt. Maer 't is te langh gebleven ,
't Is tijt my wederom tot mijnen dienft te geven;
Met oorlof, ick vertreck 't en gaet niet foo het fou,
Als eenigh knecht te langh hout fprake met de vrou.
SEPHYRA.
I. Ey lieve! noch een woort , en gaet u niet verbergen;
Al wat ghy tegenftreeft, en dient maer om te tergen
Den brant van mijn gemoet. Een in-gedwongen vier
Berft dies te felder uyt , met donder en getier.
Kom , fpreeckt eens uyt de borft : van waer doch magh het
Dat uw aelweerdig hooft foo very' is ingenomen, (komen
Van al dit fwaer gepeys? waer hebt ghy doch verkeert ?
Noyt menfch heeft hier in huis fwaerhoofdigheit geleert.
Ick fie dat al de knechts zijn vol van kriele tochten ,
De maeghden los genoegh; gewis, indien fy mochten,
Het foud'er flordigh gaen. Ghy, jongh-man, ghy alleen
Blijft , in dit facht onthael, gelijck een barde fteen.

Wat maelt u in de kop? wat magh u weder-houwen?
Wat maeckt in uw gemoet een weer-fin van de vrouwen ,
Een afkeer van de vreught? wat ift dat u ontbreeckt ,
Waer door uw vies gepeys foo tegen liefde fteeckt?
Ghy woont hier in een huys, voorfien van alle dingen,
Men maeckter goede chier,, men hoorter luftigh fingen,
Men fieter geen verdriet , maer fpel en enckel jock ,
Schier niemant van de knechts is befich, als de kock.
Waer vont men oyt pallet's, daer al de boden fpeelden
Soo vry, als hier in huys? voorwaer een huys van weelden,
Een huys vol herten-luft, vol alderhande goet,
Daer yder weeldigh is, en fwemt in overvloet.
Mijn tafel is verciert met alderhande wijnen,
Met wilt-braet , en geback , met brem van wilde fwijnen ;
Dit isfer maer_ alleen, dat my ten hooghften fpijt,
Dat ick niet wilts en heb, en ghy niet wilt en zijt.
En evenwel nochtans, al waer men plach te bancken,
Daer fiet men in 't gemeen het fpel der minne wancken ;
Want die aen tafel fit, verheught met foeten wijn ,
Hoe kan die fonder lief te bed gelegen zijn?
Gemack maeckt dertel vleefch; wie heeft'er goede dagen',
Die met gedoken hals de weelde kan verdragen?
Een buyck, vol goede fpijs en lieffelijcken dranck ,
Soeckt waer den overvloet magh nemen haren ganck.
Die in fijn groene jeugt , getoeft van fchoone vrouwen,
Weet, met cen koelen moet, fijn Tuft te wederhouwen ,
Die droevigh fit en fiet, wanneer by drinckt den wijn,
Dat moet een dommen bloet, of rechten dromer zijn.
2. Een dromer zijt ghy doch, een plompaert fult ghy blijven,
Kan u mijn heus onthael tot geen vermaken drijven.
Het droomen heeft u eerft (gelijck men ons vertelt)
Uyt uwe broeders gunft en vaders huys geftelt.
Indien ghy niet en pooght uw droomen na te laten,
Ghy fult in dit geweft u, op een nieu, doen haten
Van my en al 't gefin ; door my , van uwen heer ;
Dus Jofeph, zijt ghy wijs, en weeft geen droomer meer.
De wijn heeft op een uur, dat fefmael hondert jaren
In Noach van te voor noyt konden openbaren,
Ontdeckt en bloot getoont: hoe, fal haer foet fenijn
In dit uw jeugdigh lijf ganfch fonder krachten zijn ?
Waerom en kan 't gemack foo veel niet op u wercken ,
Als op een ander menfch? wy fweven op de vlercken
Van foete luft, foo haeft die op ons neder-ftort:
Wat let u meer als ons, wat is het dat u fchort?
Mijn leger is verciert met koftelicke fpreyen ,
Die 't rijck Egyptenlant alleene kan bereyen:
Gevoert met zijden bout : mijn kamer vol tapijt,
Maeckt , door haer fchoonen glans, een droeve geeft verblijt:
Mijn ganfche ledekant ruyckt na de foete kruyden ,
Die ons van verre fent het heete lant van 't Zuyden
Mijn lakens zijn vol geur,, en niet een eenigh deel,
Dat niet en heeft de reuck van balfem en kaneel.
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Wat valter meer te doen, als in de fachte pluymen
Te krnypen fonder vrees, en daer te liggen luymen,
Te fwemmen in genucht, te blusfen onfe vlam?
Wat ftaet ghy dus verfaeght, het heck is van den dam.
Mijn man gaet alle daegh (gelijck wy beyde weten)
Nu by de Koningin , dan by den Koningh eten,
Nu by den jongen Prins, dan by een ander beer,
Wy hebben 't huys alleen; kom aen, wat wilily meer?
Kom aen en , voor 't befluyt, vervoeght u na mijn kamer,
Waer toe bier laugh geftaen? wat hoeft ge bijl of hamer?
Roer drymael aen de klinck, en blijf een weinigh ftaen,
En klop dan noch een reys, de deur fal open gaen.
Laet dat uw loofe zijn, en kom daerop getreden
Met onbefchroomden geeft, wy fullen ja befteden
Een uurtjen twee of dry, in luften van de jeught:
Veel hebben dit gewenfcht; ghy zijt alleen die meught.
Wel aen, kom daer ick fegh en, fonder meer te vragen,
Gaet in en fluyt de deur. Wy hebbent wel te wagen,
Nadien het ganfch beflagh ons lockt tot foete ruft:
Een bed vol rijck gewaet, een woonplaets van de luft.
JOSEPH.
1. Ghy heft my veel te hoogh den lof van uwe kamer,
En gaet bier in te werck gelijck de loofe kramer ,
Die wel het fchoonfte deel van fijne waer ontdeckt,
Maer laet aen niemant fien al watter is bevleckt.
Ghy pooght my, door de luft, tot uwen wil te krijgen,
Maer 't quetfen van de ziel, dat kont ghy wel verfwijgen:
Ghy ftelt my voor het oogh vermaeck van dertel fpel,
Doch laet on-aen-geroert de pijnen van de hel.
Dies, hoe uw gladde tongh de luften weet te prijfen,
Noch kan in mijn gemoet geen luft tot luften rijfen,
Want fchoon de geyle vreught is foet in uwen fin,
Ick vinder evenwel reel bitterheden in;
Als ick'er maer op denck , mijn hert begint te beven!
Dit ftaet in mijn gemoet, als met een pen, gefchreven
Die foeken hun vermaeck ontrent eens anders wijf,
Die fpelen met haer ziel, en follen met haer lijf.
De vreefe van den man, wiens eere wert genomen,
Moet ftaegh en t' aller ftont de linckers over-komen
Die foeken vuil bejagh; haer ganfche bloet verfchiet
Op 't ruysfen van een blat, op 't drillen van een riet;
Sy fchricken your een beelt , fy beven voor de mueren,
Sy houden voor verdacht en vrienden en gebueren.
Ach, ongeruften ftant! wie datter komt of gaet,
Haer krachten zijn beroert, haer herte leyt en flaet.
De fnegen yver-geeft befpiet met hondert oogen
Sijn wijf en haren pol, om niet te zijn bedrogen,
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En foo by nu of dan haer eens betrappen magh,
Gewis haer beyder lijf en is maer done flagh.
Nu denckt, of Potiphar maer eenmael kreegh vermoeden
Van dit oneerlick fpel, wat beul, wat felle roeden,
Wat galge, kruys , of radt, wat uytgefochte pijn
Sou your een fnoode flaef genoeghfaem konnen zijn?
Wat fou den fellen loop van fijne gramfchap ftillen?
Hy fleepte my daer heen, om levendigh te villen ,
Hy greep my by den hals, en, metten eerften fteeck,
Sneed' van mijn leden of al wat een man geleeck.
Hy ftack my aen een fpit, en liet mijn lichaem braden,
En dede met het vleefch fijn honde-kot verfaden;
In 't korte, wat'er oyt voor ftraffen zijn bedacht,
Die fouden , t'mijnder pijn, dan werden voortgebracht ;
Noch weet ick, fou de man fijn gramfchap niet bedaren 11,
Maer, tot een meerder wraeck, 't geraemte doen vergaren,
En brengen wederom de leden over een,
En maken voor me-vrou een fetel van het been;
Een fetel, foo bereyt, dat ghy geheele dagen
Sult fitten in bet rif, als mette doot beflagen ;
Een fetel, foo bereyt, dat fchoon al ben ick doot,
Uw ongeluckigh lijf fal ruften in mijn fchoot;
Sal ruften? niet alfoo; wat fal u rufte geven,
Die niet als tot verdriet en fult op aerden leven?
Sult leven? niet alfoo; hoe kander leven zijn,
Daer niet en is als doot, en doodelicke pijn?
Dit vel, en watje feet mijn aengeficht bedecken,
Sal u, rampfaligh wijf, dan voor een mafker ftrecken.
Wat fchrickt uw hert, me-rouw? het is de rechte vont
Om dan noch met uw lief te liggen mont aen mont.
Dit hooft-fcheel fal u zijn een kop om uyt te drincken ,
Om met een eeuwigh Teed uw vreughden te gedincken:
Dit hayr, dat ick nu draegh, fal, naer des hofs gebruyck,
Aen uwen kalen kop dan wefen een paruyck 2 ;
Mijn huyt, als leer bereyt, fal ganfche dagen hanger,
Daer uw ellendigh lijf fal eeuwigh zijn gevangen,
En 't fal op foo een wijs vaft wefen aen 't gebon,
Als of het met den arm u noch omhelfen wou.
Maer als de droeve nacht komt utter zee gerefen ,
Pan fal dit eygen vel uw deckfel moeten wefen:
En foo ghy vraeght, waerom dit alles wert gedaen?
Denckt wat ghy nu begeert, ghy fult het wel verftaen.
Wat loud' ick , nietigh menfch! in dit verdriet beginnen ,
Die noels een wreeder beul fou dragen in de finnen,
Die noch een fwaerder ftnert fou voelen in den geeft?
Een hert, bewuft van quaet, dat pijnight aldermeeft.
Doch fchoon ick wert betrapt, en op het feyt bevonden,
En foo van ftonden aen in 't duyfter graf gefonden,

1) Gelijck bier voren de vleefchelijcke dertelheden der onbefuyfder jonckheyt by Sephyra op het lieffelijckfte zijn voorgeftelt, tot aenlockinge der felver, foo wert bier in tegendeel de
nytkomfte van vuyle loft op het gronwelijekfte vertoont, om, door de eifelijckheyt der ftraffe, de leelijekheyt van de daet aen te wijfen; ende hierom hebben de liefhebbers der fehilder.kenft
beyde de coorfz. invallen, elck met een byfondere plate, uytgebeelt.
5) 't Is eertijts by vele voleken gebruyckelijck gevreeft, dat een man fijn wijf in overfpel bevonden hebbende, defelve felts vermoeht te ftraffen; tot welcken cynde by onder andere I ler bet
hayr op de ban, en geheel kael dede affeheeren, Cyprams tract. de fponf. cap. 5., die de rcdencn, wacrom fulcx gekbiedde, golcerdelijck verklacrt.
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Gelijek in dit geval niet felden wert gedaen,
Denck, hoe mijn faken dan voor Gode fouden ftaen!
De boom blijft even foo gelijck hy is gevallen ,
De menfch, gelijck hy fterft. Wee hem! die in het mallen ,
En midden in den brant , daer in hy leyt en wroet,
Braeckt uyt, met eenen fwalp , fijn leven ende bloet.
Soodanigh als de menfch leyt of fijn fwacke leden,
Soodanigh fal de menfch voor Godes oordeel treden :
Soodanigh als de menfch daelt neder in het graf,
Soo rijft hy weder op tot vreughd' of droeve ftraf.
Hoe fult ghy, dertel vlees, voor Godes throon verfchijnen,
Die leefdet als een mol, en ftorft gelijck de fwijnen!
Hoe fal uw naeckte ziel dan voor het oordeel ftaen ,
Als 't boeck van uw geweet fal werden opgedaen?
Hoe fullen , in 't gericht , uw naeckte leden beven,
Wanneer uw ganfch bedrijf fal voor u ftaen gefchreven ,
En voor den grooten God fal over zijn gebracht
Al wat ghy hebt gedaen, en wat ghy hebt gedacht!
Hoe fult ghy , dertel- vleefch, hoe fult ghy konnen dragen
De fchrickelicke ftem, die u fal neder-jagen
In 't diepfte van den poet , een woon-plaets van ellend ,
Een fterven fonder doot , een pijrle fonder end?
Benaeutheyt in den geeft, amechtigheyt der zielen,
Verfmachtheyt aen het lijf, fal yder een vernielen ,
Die na des werelts loop hier in den vleefche leeft ,
En met een boofen wil aen aertfche luften kleeft.
2. Gitv noemt my fleck en hot. Wat infer aen-gelegen?

Eenvoudigh en oprecht zij n al des Heeren wegen.
Ghy feght my fmadigh aen, dat ick een droomer ben,
Maer weet , dat ick voor al geen hooger naem en ken.
Het magh aen u, me-vrou, en wie het wil, mifhagen,
Ick fal dit voor een kroon op mijnen hoofde dragen ,
En loven des den Heer: hier door ben ick gewis,
Dat Godes weer& Geeft in mijne wegen is.
Al komt een diepe flaep van boven af-gefegen ,
Wanneer dit fwacke lijf daer henen is gelegen ,
De ziel, ons weertfte pant, 't onfterfelicke deel ,
En fluimert nimmermeer, maer blijft in haer geheel.
Door droomen in der nacht en wonderbaer gefichten ,
Wert ick in my gewaer den Vader van de lichten,
En als een ander menfch in 't bedde leyt en wroet,
Dan komt dien hoogen geeft, en fpreeckt in mijn gemoet :
Ontdeckt met klaer befcheit, wat my en ander lieden,
Wat, ganfche landen deur, na defen fal gefchieden.
Dies danck ick mijnen God; want geen foo grooten eer,
Als, wat gebeuren fal, to weten van den Heer!
Al ben ick uyt mijn lant, door droomen, wegh gedreven,
Ick fal eens wederom, door droomen, zijn verheven;
En die my defe fmaet nu hebben aengedaen ,
Die fullen naderhant my komen bidden aen,
My bieden, met ootmoet, en tranen en gefchencken!
En fiet , ick wil oock dan het quade niet gedencken,
Noel' wreken mijn verdriet, maer, met een facht gemoet,
Haer toonen alle gunft, gelijck men hroeders doet.
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Dan neemt, dat ick vermocht, met veynfen ende liegen,
Het altijt wacker oogh van yver-fucht bedriegen;
Wat raet dan voor my felfs? wat trooft voor mijn gemoet?
Wat uitkomft voor de worm, die in my leit en wroet?
Is 't niet een wonder-(tuck? des fondaers eygen finnen
En zijn in dit gedingh met geen gefehenek te winnen,
Sy roepen recht en wraeck; noit hert bewuft van quaet,
Kreegh, in fijn eygen hof, een vonnis t'fijnder baet.
Poogh al uw linekerny in 't duyfter wegh te fteken,
Graef in een diepe kuyl uw fchandelicke ftreken,
Verdonekert uw geweet: al pijnt ghy 't noch foo Peer,
Ghy wieght het wel in fiaep, maer doot het nimmermeer;
God fal, door fijnen geeft, in 't holfte van de nachten,
Met ongewoone fchrick beroeren uw gedachten,
Ontfetten uwe ziel, en halen aen den dagh
Al wat van langer-hant daer in gedoken lagh.
Wat foeckt ghy vaft befcheit van Godes eeuwigh wefen9
Ghy konnet, domme menfch, in uwen boefem lefen,
Ontfluyt maer uw gemoet, ftracx fult ghy fijn gewis
Dat God in uwe ziel, en in den hemel is.
Soo haeft een dertel wicht maer op en bout van mallet],
Stracx komt een droef berou op fijn gewrichten vallen,
En knaeght hem in de borft, doorwandelt vleefch en bloet,
En let hem nacht en dagh een prangh aen fijn gemoet.
Wie voelt geen innigh leet, wanneer voorlede luften,
Door wroegen van den geeft, den ganfchen menfch ontruften?
Soeckt vreughde, foo ghy wilt, noyt is'er fondaer bly,
Noyt is een quaet gemoet van binne-koortfen vry.
Ga nu, ga uwen gangh, doe vry des vleefch behagen,
Uyt een foo korten vreught ontftaet geduerigh knagen,
Een pijnbanck voor de ziel, een innerlijck ellend',
Een worm die niet en fterft, een geesfel fonder end.
Indien ghy weelde foeckt, en wilt in vreughden fwemmen,
Wel aen, verdwaelde menfch, maeckt uwe luft te temmen;
Retoom uw dertel oogh, en trede metten voet
Het onbefuyfde vier, dat ketelt uw gemoet.
Wat is van 's werelts vreught? de jeught is haeft verdwenen,
En met de fnelle jeught gaet oock de vreught daer benen:
En als ons korten dagh ten avont is gegaen,
Was 't vreughde, was 't verdriet, het isfer med' gedaen,
Wel-doen is herten-luft: fijn driften t'overwinnen,
Dat is een hemels dau, die, over onfe finnen
Gefegen uyt de lucht, doet alle quael vergaen;
Daer is geen meerder luft, als luft te wederftaen.
0 noyt volprefen vreught, geruftheyt der gewisfen,
Wie van gefont verftant, wie loud' a willen misfen,
Voor al dat by den menfch geacht is aldermeeft?
Al wat ons recht vermaeckt, komt uyt een reynen geeft.
SEPHYRA.
Is dan de gunft te fwack om mijn beleyt te ftijven
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Soo moet ick defe faeck op ander gronden drijven;
Ick weet dat menigh peert niet eer en plagh te gaen,
Voor dat het fich de fpoor voelt in de lenden flaen.
Hoor Jofeph, als een vrouw foo hoogh begint te branden,
Dat fy haer teeren fchoot, haer eere wil verpanden
Aen yemant diefe mint, en dat het haer mifluckt,
Soo wertfe van de fpijt als buyten haer geruckt;
Sy fpout dan vier en vlam, fy vint verfcheyde ftreken ,
Om aen haer beften vrient haer leet te mogen wreken;
Sy loopt den ganfchen dagh uytfinnigh en verwoet,
Om, waerfe maer en kan, te koelen haren moet.
Hoe foeter dat de wijn in 't eerfte wert bevonden,
Hoe dat by fuerder is, wanneer by is gefchonden.
Van afgefeyde min blijft veeltijts niet met al,
Als doodelick vergif, en uytgefpogen gal ').
Dit hanght u .over 't hooft, foo ghy de foete nachten ,
De panden mijner gunft, moetwillens Pout verachten :
Hout feker, dat foo haeft ghy die ontfeggen fult,
Ghy u fult fien vervoert in druck en onverdult.
Ons tochten in 't gemeen gaen boven alle maten,
Daer is geen rniddel-wegh: wy lieven of wy haten.
Ghy dan , die niet met al tot lieven zijt gefint,
Weet, dat van defer uyr mijn haet op u begint.
Ick fegh u d'oorlogh aen. Al wat ick kan bedencken,
Om u van alle kant te fchaden en te krencken,
Al wat mijn lijf en ziel in lift of kracht vermagh,
Dat fal ick t'uwer fmaet gaen brengen aen den dagh.
Al waer een vinnigh hert tot quaet is ingefpannen,
Daer is een vrouwen hert vry kloecker als de rnannen;
De daet die wijft het uyt: Tot alle fnoot bedrijf,
Tot alle quaet bedrogh, niet flimmer als een wijf.
Is elders, waer het zy, een boofe ftreeck bedreven,
Die fal, door mijn beleyt, n werden aengewreven,
U werden ingebraut. Wat datje doet of feyt,
Het fal tot uw bederf al werden uytgeleyt.
Maer dit is niet genoegh; ick wil niet hooger fpreken,
Ick fal mijn eygen vuyl (dat zijn de rechte ftreken)
U komen tygen op, en feggen, f pout en ftijf,
Dat my de Joodfche flaef wil dringen op het lijf.
Ick ben nu op de loop, mijn ganfche finnen hollen ,
Daer is geen houwen aen, mijn tochten moeten rollen
Al waer de fpijt gebiet. Voor my en is geen ruft,
't Is wraecke wat ick roep, of wel gewenfte Mt.
Wanneer een moedigh hert in engte wert gedrongen,
Dan komt'et, rneer als oyt, met krachten uytgefprongen,
En kieft een open lucht. Noyt heeft'er menfch bedacht,
Wat door de lefte noot kan worden uytgewracht.
Ick wil, ick fal, ick moet dit (tuck ten eynde brengen,
Al fond' ick aerd', en zee, en vier, en lucht vermengen
En ftorten over hoop. Al zijt ghy noch foo prat,
Al feght ghy drymael neen, en drymael boven dat,

t) Oneerlijeke liefde lieht veranderlijek in bitteren haet : exempel in Ammon en Tharnar. ; :2, Sam. 13. 15.
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Noch fal ick verder gaen en doen gelijck de flangen,
Die, als fe met'et hooft zijn ergens in gevangen ,
Haer weeren met de fteert. Als 't immers wefen moet,
Ghy fult uw fchamper Neen , betalen met uw bloet.
Het moet'er nu op ftaen , ick bender op gebeten ,
De boofheyt hanght aen een, gelijck dees gouden keten,
Van boven tot bene6n , met fchakels is gehecht :
Sond' is een trotfigh dinck , noyt gingh het fonder knecht.
Wie eens het quaet begint, die moet'et vorder wagen ,
Wie fchijn van onfchult foeckt , dient aldereerft te klagen :
Want die met voile mont eerft luyde roepen kan ,
Al is 't een rechten boef, het fchijnt een eerlijck man.
Die eens heeft ingegaen de ftreeck van flimme wegen,
En magh om geen bedrogh of leugens zijn verlegen;
't Moet al, 't moet op de baen , om niet te zijn begeckt;
Wat dienter veel gefeit? quaet dient met quaet bedeckt.
Wanneer een gram-men moet en macht om uyt te voeren
Te famen zijn gepaert, wat kanfe Diet beroeren P
Sy breeckt al wat fe raeckt , gelijck een donder-flagh;
Hoe Jofeph, vreeft ghy niet? ghy weet wat ick vermagh.
Denckt, hoe u faken ftaen : mijn man fal my gelooven ,
En u van ftonden aen van alle goet berooven,
Doen fteken in een kot, foo doncker als de nacht,
Daer Dimmer guide fon of mane wert verwacht.
Daer fal een wreeden beul, met ongehoorde pijnen,
Uw lichaem taften aen , uw geeften doen verdwijnen :
Daer fal een wreeden beul, een onbefchofte guyt,
U grypen by den hals, uw kleeren trecken uyt,
U douwen op de banck, uw jonge leden binden ,
U, door fijn wreede konft, onmenfchelicken winder,
En recken yder lidt van hoofde tot de voet,
Gelijck men 't fachte was ontrent den vyere doet.
Daer fal een wreede beul , met naelden ende fpellen ,
U fteken in het lijf, uw moede finnen quellen ,
U houden van .den flaep, en al den langen nacht
Uytmergen uwe jeught, verteeren uwe kracht.
Daer fal een wreede beul uw lijf vol water gieten,
En fpringen op uw buyck , en weder uyt doen fchieten :
In 't korte , wat men vint tot wreede pijnen nut,
Dat fal, op u alleen , dan worden uytgeput.
Komt iemant van het volck u ondertusfchen vragen,
Waerom uw jeughdigh lijf dees ftraffe moet verdragen;
Segh dan gelijck het is: Om dat een fchoone vrou
My boot haer foete gunft, en dat ick niet en won.
0 fouteloofe klap! wie fal u niet begecken?
Wie fal niet voor een klucht uw dwafe daet vertrecken ,
En feggen overluyt: Het is een rechte bloet
Die vrolyck mochte zijn , en ftiet het met te voet ?
Te rechte, na my dunckt, te rechte moet by treuren
Die geen vermaeck en neemt, wanneer 't hem magh gebeuren :
Te rechte lijt by pijn, die, naer een foet verfoeck ,
Gaet, als een rechte nurck, ftaen pruylen in den hoeck.

Dus fult ghy met bet fpit ganfch deerlijck zijn gefmeten,
Hoe wel ghy van 't .gebraet noyt beet en hebt gegeten ;
Dus fult ghy van den boer zijn in de foot geruckt,
Schoon datj' in fijnen meet noit peul en hebt gepluckt.
Een boofwicht, om mifdaet geknevelt en gebonden,
Denckt bier is nu de ftraf van mijn voorleden fonder !
Dies flaet by op fijn borft, en lijt het met gedult:
Maer 't is onlijdelick te lijden fonder fchult:
't Is noch een aert van trooft, oock midden in bet fuchten
Te peinfen op de vreught , te dencken op genuchten,
Te halen op de luft van fijn voorleden tijt ,
Maer onverdiende ftraf is al te grooten fpijt.
Als nu de lange pijn u 't herte fal door-fnijden,
Dan fult ghy op het left uit wee-moet noch belijden
Al wat de Rechter vraeght , al is het noyt gefchiet,
En dan is al uw eer en goeden naem te niet.
Wat is van grooten roem , wat van een eerlick leven ,
Wanneer men voor een guit wert tot de doot gedreven?
Wat is van goede lof, wanneer men komt ten val?
Als 't eynde niet en deught, en deught'er niet met al.
Het vleefch is al te fwack , en laet u niet bedriegen ,
Al zijt ghy fonder fchult, de pijne doet a liegen :
Hoe menigh eerlick man, hoe veel onfchuldigh bloet,
Verneemt men bier en deer, dat lijden lijden doet.
Gaet nu, 8 Hecht-hooft! gaet, kieft, voor een jonge vrouwe,
Voor lieffelick vermaeck, ondanck en fwaren rouwe,
Kieft droefheyt , voor genucht; kieft haet , voor foete min,
En wee, voor herte-luft; en fchade voor gewin !
Kieft, voor een teeren arm en voor fneeu-witte hander,
Te fitten in den ftock , te liggen in de banden;
Kieft voor een bed van dons, voor dekens van damaft,
Te fitten op een rad , te hangen aen een baft ;
Kieft voor een foeten flaep, onmenfchelicke pijnen;
De prangen van de banck, in plaetfe van gordijnen !
Kieft voor een foet gewoel , een jammerlick getreur;
Ach, tusfchen dit en dat is al te grooten km!
Ach , 't is een beter greep, een jonge vrou te lieven ,
En my en uwe jeught met eenen te gerieven,
Als wel te blusfchen uyt , door enckel overftant,
Dat in u leyt en fmoockt, en in my leyt en brant.
Ghy {let foo menigh menfch , by-naeft zijn ganfche leven,
Met een bepeckte planek door alle waters fweven ,
En wagen lijf en ziel, alleen om kleyn gewin ,
Maer ghy, indienje woudt, waert rijcke door de min.
Nu ick It gun mijn bed , foo kont ghy licht bedencken,
Dat ick u alle dinck wil daer-en-boven fchencken:
Soo haeft ghy maer en wenckt, of opent uwen mont,
Soo fal het uwe zijn al wat ghy wenfchen kont.
Onthout my defe les: Kan iemant eens geraken
Te jagen in het velt van dobbel lijne •aken ,
Het is'er med' gedaen : het wilt, bet tamme wilt
Hanght fijnen jager aen , al wort'et fchoon gevilt.
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Soo haeft een echte vrou is buyten echt ontloken,
De gelt-fack heeft een gat, de fpaer-pot is gebroken;
Daer is in haren naem noch gout, noch fchoon juweel,
Of bare lieve poi en heeft het befte deel.
Wat wilt ghy, dat ick fegh? Die iemant heeft gegeven
Den fleutel van haer eer, die fchenckt hem daer beneven
Den fleutel van de kas, daer fy haer gelt in doet
Gemeenfchap in het bed, gemeenfchap in het goet.
En hebt gy noyt gehoort, dat goet by een te rapen
Te worden tot een vorft, alleen met by te flapen ,
Is d'alderfoetfte winft en lieffelijckfte vont,
Die eenigh geeftigh quant fijn leven oyt beftont?
Indien ghy maer en wout mijn foete luft behagen,
Soo fout ghy , voor een boey, een goude keten dragen ;
Ghy fout voortaen niet meer met dienen zijn gequelt,
Maer op een vryen voet noch heden zijn geftelt:
Ghy kreeght al wat ghy wont. Eck foude fchier of morgen
U in des Koninghs hof een goeden ftaet beforgen,
Al naer uw eygen wenfch. Ghy fiet het, dagh aen dagh,
Wat ick by mijnen man, by by den Prins, vermagh.
Ick felve, waer het noot, ging onfen Koning fpreken,
Ick weet , dat my aldaer geen gunft en fal ontbreken :
Dus, Jofeph, hebt ghy luft tot vryheyt, goet en eer ;
Soo doet maer dat ick fegh, en ftracx zijt ghy een heer.
JOSEPH.
Hoe meint ghy dan met kracht my tot de luft te dringen?
Me-vrou, ghy zijt verdoolt, geen liefde laet haer dwingen;
Sy gaet maer daerfe wil. Noyt heeft het goeden aert
Dat met bedwongen fin te famen is gepaert.
Al drijft de bleecke vrees den menfch tot vreemde faken,
Noch kanfe niet met al ontrent de liefde maken :
De liefde, vry van aert, en paft op geen gebiet ,
:83 liefde, watje dreyght, en vreeft de vreefe met.
Ghy dient, met beter gront, uw faken aen te leggen;
Denck, wat van ouden tijt het fpreeckwoort plagh te feggen :
Al is de vrijfter fteegh, noch wertfe wel de bruyt,
Maer wil de vryer niet, foo is de vrientfchap uyt.
Geen man en wert verkracht. Ten gingh hem noyt ter degen,
Die iemant met gewelt tot liefde wou bewegen;
Noyt joegh hy met vermaeck, of hadde goeden vaugh,
Die honden op het wilt deed' loopen door bedwangh.
Ghy dreyght my (foo het fchijnt) met veelderhande plagen,
Indien ick niet en wil uw quade luft behagen ;
Ghy felt my (foo ghy feght) benemen naem en eer,
En maken my verdacht in 't oogh van mijnen beer.
Noch dit beweeght mijn hert. Hoe! fal ick dan betrachten
Dat my een menfch gebiedt? en onder dies verachten
Gods noyt volprefen wet? foo moeft mijn deufigh hooft

Van herfens zijn ontbloot, van reden zijn berooft.
Sal ick een menfch ontfien? fal Jofeph moeten vieren
Een wifpelturigh wijf ? het fwackfte van de dieren?
Een wanckelbaer geftel? een haeft gebroken vat?
Neen, dat is ongerijmt. Mijn God verhoede dat!
Laet komen wat er wil, laet alle (potters rafen ,
Laet fwarten achterklap met voile kaken blafen
Haer doodelick vergif; laet kinders, man, en wijf,
My fpouwen op het hooft, en treden op het lijf!
Al word' ick van de fmaet van alle kant befprongen,
Gebeten van de nijt, gefteken van de tongen,
Al fchiet de (chimp haer dracht, de fpijt haer bitter gal,
Des werelts fchand of eer beweeght my niet met al.
Die in fijn eygen hert onnofel wert bevonden,
Trotft, met de klare maen , het keffen van de honden ,
Onfchult vreeft geen gevaer. Een onbevleckt gemoet
Spot met de fchamper nijt, fchopt klappers met de voet,
Vreeft pijn noch wreede doot. Laet al des werelts beulen
My vallen op het lijf, en t'famen komen heulen
Aileen tot mijn verderf. Heb ik een fuyver hert,
Ick blijve wel gemoet, ook midden in de fmert.
Al word'ick nytgereckt, gegeesfelt, opgehangen ,
Gevilt, van een gefcheurt met vreefelicke tangen,
Gedroopt met vierig peck, gebraden en gerooft,
Of op een radt gefet; — fiet bier een vaften trooft:
Of God fal al de pijn van mijnen halfe dryven,
Of God fal in de pijn mijn fwacke leden ftyven,
En geven my de kracht, dat, midden in 't gewoel,
Ick (fpijt der beulen hert) geen pijn met al en voel 1).
Indien dan yemant vraeght, waerom dan lijt doch defen?
Soo ick noch fpreken kan, dit fal mijn antwoort wefen:
Om dat hy liever hadd' te queelen in de pijn,
Als in onkuyfche vreught fijn leven lanck te zijn.
Maer foo mijn vrome daet noch eenmael wert geweten,
(Gelijck een eerlick ftuck doch niet en wert vergeten)
Soo wenfch ick dat mijn heer my gund' een weynigh aerd,
Daer nu en dan een been mocht worden in vergaert
Van mijn verdorde rif. Noch wenfch ick daer beneven,
Dat feker kleyn gedicht zy op het graf gefchreven:
„Hier onder leyt een knecht, die quam in fwaren rouw,
Omdat by had te lief fijn eer, fijn heer, fijn vrouw."
Daer is een feker dier, bekleet met fchoone vellen,
Dat, foo het iemant gaet ter aerden nederftellen ,
En fpreyter modder om, gelijck een ronden dijck,
Soo datter geenen wegh en zy als door het flijck;
Het dier fal blijven ftaen, ja liever liggen fterven,
Als door den vuylen mis fijn bont te fien bederven 2).
Och of dit reyne dier , by eenigh konftigh menfch,
Waer op mijn graf gemaelt! dat waer mijn derde wenfch:

1) Wanneer ick flechts u hebbe, foo en vrage ick niet naer hemel ofte aerde; wanueer my oock lijf en ziele verfmachte, foo zijt ghy doch God alle tijt mljnes herten trooft, ende mijn
deel. Pfalm 73. 25.
2) Aldo marl quam pollui.
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Dit ftaet in my gefet , ick fal den doot verkiezen
Eer dat mijn eerbaer lijf fijn reynheyt fal verliefen.
Ick wil veel eer, ick wil in ftucken zijn gereckt ,
Als, door onkuys bejagh , mijn jeught te fien bevleckt.
Meynt iemant dat de vreught van fijne geyle nachten
Sal in foo droeven ftaet vervullen fijn gedachten ,
En laven hem de ziel in 't midden van de ftraf?
Hy dwaelt , gewis by dwaeit, het loopter anders af.
't Is waer, een reyn gemoet dat fonder fchult moet lyden,
Voelt dickmael in verdriet een fmakelick verblyden
Maer die om him bedrijf vervalt in fwaer gequel ,
Voelt, boven alle pijn, de pijne van de hel.
Mijn geeft op God gegront , die fal my ]aten proeven
Het leven in de doot; dien wil ick niet bedroeven,
Niet wyfen van der hant, niet maken ongeruft,
Noch om gedreyghde ftraf, noch om beloofde Tuft.
SEPHYRA.
Nu kan ick over u met voile mont getuygen,
Dat Jofeph liever heeft te breken als te buygen
Nu fie ick metter daet, en klaerder als den dagh ,
Wat in een hoofdigh menfch een harde kop vermagh.
Wat meughje van den Geeft foo wonder veel gewagen ?
Zijn tochten in den menfch en zijn maer finne-vlagen ,
Invallen van de maen, kafteelen in de lucht,
Onweerdigh (na my dunckt) dat iemant daerom fucht.
't Is fuyselingh van breyn , die met een mottigh weder
Ons deufigh hooft befwaert, en fijght in haeften neder
Wanneer een Oofte-wint den droeven Hemel klaert ;
Hierom beangft te zijn ! 't is niet de pijne waert.
JOSEPH.
Wat roert ghy van den Geeft met onbefchofte ftreken?
Ick bidd'u, fwijgt'er van, of leert eerbiedigh fpreken.
Ten is geen viefe fin , geen gril, geen deufich hooft,
Maer yet dat vleefch en bloet in geenen deel gelooft.
Geen wint en wert gevat in webben van de fpinnen ,
Geen vreughde van den Geeft in vleefchelicke finnen,
Een uyl of vleder-muys zijn haters van bet licht;
Geen fon en isfer goet , als voor een goet geficht.
De Geeft is ons een pant, by Godes hant gegeven ,
Een trooft , een heyligh merck , in onfe ziel gefchreven ;
De leyts-man onfer jeught, het roer van ons gemoet,
Die onfe gangen ftijft en voor den val behoedt.
De Geeft is helle glans , waer door ons herten glimmen ,
Een onbefweke leer, waer male dat wy klimmen
Tot onfen grooten God, waer mede dat wy gaen
Tot boven in de lucht, veel hooger als de maen.
Brenght fuyker , honig-raet, en wat heeft foete namen ,
Brenght fangh en fnaren-feel, brenght alle vreught te famen,
Een ftraeltjen dat de Geeft ontrent ons herten fchiet,
1Iaeckt al des werelts loft min, als eon etickel niet.

SEPHYRA.
Daer is, na dat ik hoor, voor my niet uyt te rechten ,
Of ik moet defen geeft eens heftigh gaen bevechten ,
Want wat ick brengh ter baen, en wat ick op u win,
Dat fteeckt het nortfche dinck u weder uyt den fin.
Ick ben met vollen haet op defen Geeft gebeten ,
Ick moet van al fijn doen wat naerder reden weten ;
Maer eerft, wat is het vleefch? J. Des menschen eygen aert.
S. Wat noemt ghy dan den Geeft? J. Dat ons daervoor bewaert.
S. Is vleefch ons eygen aert? en wilt ghy dat verfteken ,
Wel aen, ick ben gefint hier naerder van te fpreken.
Ick wil voor onfen aert de faeck eens nemen aen.
J. Dat heeft uw gladde tong voor defen al gedaen
Al wat ghy hebt gefeyt, dat heb ick foo genomen ,
Al waer het van het vleefch in eygen daet gekomen ;
Dies, als ghy kennen wilt het vleefch en fijn beleyt,
En vraeght niet hier of daer, ghy hebbet al gefeyt.
S. Nu weeft ghy dan de Geeft, met al uw fware laften ,
En laet ons eens de faeck wat dieper ondertaften
Wat fluytet, dat ghy feght, dat yder met fijn bloet,
En met fijn eigen vleefch geduerigh ftryden moet?
De vrede wert de menfch ten hoogften aengeprefen ,
En daer men altijt kijft, hoe kan daer vrede wefen?
Daer ftaegh een vinnigh hert is veerdigh om te flaen ,
Hoe kan daer eenigh deel naer foete liefde ftaen ?
De liefde moet voor al van onfen geeft beginnen ,
Daer leyt haer eerfte gront. Wie kan een ander minnen ,
Die bitter , als een gal , met opgefetten raet,
Sijn eygen vleefch bevecht , fijn eygen leden haet?
Wie isfer oyt geweeft , wie isfer noch to vinden ,
Die, met foo engen bant , fijn luften wift te binden?
Gelijck ghy ftrenge Geeft ons pooght te doen verftaen?
Neen , 't is maer raferny , ten kander foo niet gaen.
Gefeggelick te zijn gevoegelick te wefen
Dat is een fchoone deught, van yder hoogh geprefen ,
Dat is de rechte greep om t'huys en over al,
Waer dat men henen gaet, te wefen lief-getal.
Een die met reden weet te nemen en te geven ,
Naer tijt en ftont gebiet, die is bequaem to leven ;
Die weet den rechten ftreeck, en ver den beften voet ,
Hoe dat men metter eer by menfchen woonen moet,
Die naer des werelts loop fijn faken weet te voegen ,
Vint yders goede gunft , en eygen welgenoegen ;
Maer eeuwigh over-dwers te liggen in de Pack ,
Is voor een yder menfch een laftigh ongemack.
JOSEPH.
Daer wert (gelijck ghy feght) van vrede veel golden,
Maer eendracht met de fond', fond' dat de vrede wefen ,
Die Godt ons wijft en prijft ? kan duyfternis en licht,
Kan water ende vier to famen zijn verplicbt?
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Kan yemant, wie by zy, kan yemant raetfaem vinden,
Sich met een dooden romp aen een te laten binden?
Kan yemant fris en fray, vol levens en gefont,
Gaen liggen hooft aen hooft, en voegen mont aen mont
Met eenigh ftinkend' krengh, een lichaem fonder zielen,
Vol ysfelijeken ftanck daer uyt de maden krielen,
Gelijck men, hier en daer, fiet liggen op een rat?
Die met de fonden heult, doet vuylder dinck als dat.
Sal yemant in fijn huys een vuyle boef gehengen,
Die fijn beminde vrou tracht om haer eer te brengen?
Sal d'overheit een guyt, geneight tot moort en brant,
Met vreden laten gaen, en dulden in het lant?
Sal yemant in fijn kleet het broetfel van de flangen,
Vol doodelick vergif, al foetjens laten hangen,
En gaen foo druypen heen? neen, neen, het echte wijf
Staet met een lichte-koy geduerigh in gekijf,
Gefeggelick te zijn, en laet u niet bedriegen,
En is niet ons vernuft in flaep te laten wiegen ,
Nae dat een yder wil, en is niet onfen fin,
Van alderley beflagh te laten nemen in.
't Is facht te zijn van aert, de reden plaets te geven,
Te ftellen Godes wet tot richt-fnoer van het leven ,
En foo ghy defen wegh gefint zijt in te gaen,
Spreeckt maer een enckel woort, ons twiften heeft gedaen.
Een aep omhelft fijn jonck, dat al fijn leden kraken,
Soo dat het fteeckt de moort; zijn dat niet moye Taken?
De moeder langht een mes, en geeft het aan haer kint,
Dat quetft het totter doot; is dat niet fray gemint?
Een ieder (foo ghy weet) doet finnen wijngaert fnoeyen ,
En laet het gulfich hout niet al te weeligh groeyen ;
Dat valt ons vreemt in 't oogh , maer wie en wetet niet,
Dat, wat de fnceyer doet, om beters wil gefchiet?
Wy lien den Medecijn met gloeyend' yzers branden
Den defen aen het been, den geenen aen de handers ,
En evenwel nochtans is alle man bekent,
Dat, van het ganfch beleyt, genefen is het ent.
De plaefter, wiens gebruyck is tegen het vervuylen ,
Smert, alsfe wort geleyt op zeer en etter-buylen,
i\'laer foo die wort gebruyckt ontrent de gave huyt,
Men wort niet eens gewaar het byten van het kruyt.
Oily roept: uw woort is hard, 'k en kan bet niet verteeren ;
't Gebreck is in uw felfs, ghy zijt vol boofe fweeren ,
De falve van den Geeft, die u de pijn aendoet,
Waer it een herteluft, hadt ghy een gaef gemoet.
SEPHYRA.
Hoe deerlick is de ftant, van die een ftrijdig woelen
Van innerlick gevecht geftaegh in haer gevoelen!
Hoe deerlick is de menfch, die eeuwigh zijn verftant
Vint overhoop geftelt, en tegen een gekant?
Du geefft, geftrenge Geeft, ons groote ftof om klagen,
Du legft ons packen op , die niet en zijn to dragen ,
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Du dringhft en dwinghft de menfch te vliegen na de lucht,
En fiet, de fware klomp leyt in het ftof en fucht!
Een Rijk , hoe rijck en groot, moet feeckerlijck vervallen,
Als borgerlijcke krijgh fit binnen op de wallen;
Geen fteden zijnder vaft, geen huysgefin beftaet,
Daer borgerlycke twift geduerigh omme-gaet.
Hoe fal dit kleyn begryp, ons boefem, ons gemoeden ,
Ons hert, een tanger lidt, van binnen konnen voeden
Een onderling gevecht, een innerlick ellend',
Een tweedracht fonder raft, een oorlog fonder end' ?
Eylaes! wat is de menfch? een windt, een roock, een wafem,
Een fcbaduw fonder lijf, een dau, een mitt, een afem ,
Een damp, een fchrale lucht, een teer, een nietig vat ,
Een broofen aerden pot, een ick en weet niet wat.
Gewis, indien gy wilt dit krancke maekfel dwingen
Met foo benauden praem, het moet aen ftucken fpringen
Al watter is ontrent, en berften met getier,,
Gelijck het aertryck fcheurt, van opgedreven vier.
Wat wil men dat de menfch fijn herte fal verkrachten?
Beftrijden fijn gemoet, bevechten fijn gedacht en?
Slaen met fijn eygen geeft, en voeron alle tijt,
In defen kleynen romp, een innerlycken ftrijt?
Al wat men menfchen noemt, is van een vrou gekomen,
Die door een vleyers tong foo haeft was ingenomen.
Die door een fchoone vreught foo lichte was bekoort ;
Wy fijn van vrouwen aert , wy vallen door een woort.
Al wat van katten komt, dat is gefint te muyfen ,
Wie kan fijn eygen hert, fijn wefen doen verhuyfen?
Wie kan fijn eerfte gront, fijn oorfpronk, fijn begin,
Verjagen uyt haer plaets, en fetten uyt den fin ?
Wy fijn van weecke stof, in geyle luft gewonnen ,
Gemolcken als de melck, als kaes byeen geronnen ,
Gedragen in den buyck, door fogh en pap gevoedt,
Met fang in flaep gewieght ; in 't korte: vleefch en bloet.
Wat wil dit kranck geftel fijn leden dus beklemmen,
En met foo nauwen dwanck fijn domme finnen temmen ,
Zijns willens meefter zijn is al te grooten wenfch:
Orn luft te wederftaen, niet fwacker als de menfch!
JOSEPH.
Verbloemt my, foo gy wilt, uw luft met fchijn van reden,
Ick falder evenwel, ick falder tegen treden:
En fchoon ghy brenght ter baen uw krachten in 't geheel,
Noch fal ick regel-recht ftaen in het tegen-deel.
Geluckigh is de ziel, die door een hevigh ftryden,
Het doodelick vergif der fonde weet te myden;
Geluckigh is de ziel, die door geflagen twift,
Den uytgelaten brant van hare tochten flift.
Daer is een goede ftrijt, daer is een heyligh kijven,
Daer is een reyne haet, daer is een heylfaem drijven;
En wederorn daer is vret, liefde, stilte, vreught,
Die onfen geeft bedroeft, eu niet met al en deught.
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)t Is geen verdorven aert, dat ons verdorventheden
Ons wroegen aen de borft en dringen op de leden :
't Gevoelen van het quaet komt uyt een goeden gront,
Dat wy ons fonden fien, en komt niet van de fond.
Al dunckt bet u foo vreemt, al quetft het uw gedachten,
Ick fegge, dat de menfch fijn leden moet verkrachten ;
Ick fegge, dat de menfch van fich verfcheyden moet,
Al wat de fiele quetft of eenigh hinder doet.
Ick fegge, dat de menfch fijn innerlickfte wefen ,
Sijn aengeboren aert, hoe Peer by hem geprefen,
Hoe vaft aen hem gehecht, hoe diep in hem geplant,
Moet ftellen in bedwanck , en leggen aen den bant.
Al wat by heeft gelieft , dat moet hy leeren haten,
Al wat hem heeft behaeght, dat dient by na te laten.
Ach! foo het met my gingh, als ick van herten wenfch,
Ick vlugted' uyt my felfs, 'k en bleef niet meer een menfch.
Wat hangen wy aen d'aerd, en lieven aertfche faken?
Wat foecken wy in d'aerd' ons Leven en vermaken?
Wat is het aerts gemoet met aerde foo gepaft?
Waerom is onfen aert foo in der aerden vaft?
Al wie den hemel foeckt, moet van den hemel fpreken,
Moet tot den hemel gaen, moet door den hemel breken,
Moet naer den hemel fien. Wat dienter veel gefeyt?
't En is geen effen baen, die tot den hemel leyt.
Ick weet des menfchen hert is vol verkeerde ftreken
Ons alderbefte daet heeft even haer gebreken ,
En niet-te-min nochtans kan yemant in den geeft
Behouden vafte trooft , en blijven onbevreeft.
Daer is geen twijffel aen, de Vrede-vorft fal komen,
Ick heb al over laugh van fijnen dagh vernomen ,
En in den geeft gefien; ick heb in mijn gemoet
Den Soon alreets omhelft, gekusfet en gegroet :
Ick heb al over langh , ick heb gefien van verre,
Een licht, cen wonder licht, een ongewoone fterre ,
Een ftrael van hellen glans , voor Zebulon bereyt ,
Een fackel voor het volck , dat in het duyfter leyt.
Wat heeft den hemel voor ! wat fal ons wecler-varen !
Een maget is bevrucht , en fal een fone baren ,
Een kint, een wonder kint , wort Israel gejont,
Wiens naem is eeuwigh God, Vorft van het nieu verbont.
Hy was vol fwaren druck , van alle man vertreden ,
Onweert , veracht , onteert, verwont in al de leden ,
Hy loedt op fijnen hals, met een bewogen hert,
De fmaet van onfe fchand', de pijn van onfe fmert.
Hy was van God geplaeght met veelerhande wonden,
Hy droegh op hem alleen de ftraf van al de fonden ,
Door fijn geleden fmert, en diep-gevorde ftraem ,
Zijn wy den grammen God geworden aengenaem.
Wy fweefden bier en daer door onbekende dalen ,

Gelijck de fchapen doen , die fonder herder dwalen ;
Maer hy , door fijnen geeft, en goddelick beleyt ,
Heeft ons van nu of aen een beter wegh bereyt.
Hy heeft gelijck een lam ter flacht-banck vveg-gedreven ,
Of als 't onnofel fchaep den fcheerder opgegeven ,
Gefwegen als hy beet, geleden met gedult ,
En met een ftillen mont gedragen onfe fchult :
fly is om onfent wil voor het gericht gekomen,
Om onfent wil van hier in angften wegh genomen ,
Hy was van alien kant om onfent wil verdruckt,
Ten leften uyt het lant des levens wegh geruckt.
Maer als fijn weerde bloet tot foen fal zijn gegeven ,
Dan fal hy fact fien , dat door hem fal eeuwig leven ;
Want nademael fijn ziel droeg fmart en groote pijn,
Soo fal des Heeren wil in hem volkomen zijn.
Wel aen dan , fwack gemoet , hoe ligt gy dus gebonden
Aen uw verdorven aert, en aengeboren fonden?
Gy zijt uyt vuylen luft gewonnen , ick beken 't ,
Maer God heeft defe quael van uwe ziel gewent 2):
Hy geeft ons fijnen geeft, die ons leert overwinnen
Den onbefuysden wil van ons verdwaelde fin nen ,
Hy reynight ons gemoet , en ftijft ons fwacke ziel ,
Die anders yder reys in fonden neder-viel.
SEPHYRA.
Nu wert ick uit mijn fin. Kan u dat niet bewegen?
Ift noch al even na , en noch al niet ter degen ?
Ift altijt van bedwangh en eeuwig van verdriet?
Wy hebben al genoegh , 't is al het oude liet.
Al watje dunckt en fpreeckt, zijn toomen , boeyen , zelen ,
Neus-prangen , ziel-bedwang, muyl-banden , en gareelen,
Al watje roept en krijt, is hint, hou-in, betemt ,
Dwinght, overheert, betoomt, druckt-neder, ftuyt en ftremt,
Strijt, pluckhaert, veclit, en flaet. Wat onbefchofter ftreken,
Waer hoorde'r oyt een menfch foo wreeden aert van fpreken?
Ghy dringht ons (foo het fchijnt) de boeyen aen het been,
En wat'er van u komt, dat treft gelijk een steeu.
Naufiender,, knorrepot, grijfpens, genuchtverdryver,,
Hartknager, tranevrient, fwaerhoofdig hayreklyver,
Muytmaker, warregeeft, breeckfpel , verdrietsgefant ,
Zielpijnder, bulleman, rufthater,, dwingelant;
'k En kan, 'k en wil, 'k en fal! wat mooght ghy leggen rafen,
En breeken ons den kop met uwe viefevafen?
'k En kan, 'k en wil, 'k en fal! wat datje doet of laet,
Staen onder u gebiedt, of hooren uwen raet.
De jeught begeert haer recht: wie kan het haer beletten?
Voorwaer gy zijt te kranck u tegen haer te fetten ,
Die met to nauwen dwanck die foete jonckheit dwinght,
Maeckt dat haer vrye geeft uit alle banden fpringht.

1) Ade nefe zijn in den geloove geftorven, ende en hebben de belofte niet ontfangen, maer fy hebbenfe van verre gefien, ende gelooft, ende gegroet. Hebr. 8. Johan, S. vers 16.
Pfahn 2. vers 6. Efai. 9. vers 1. 9. De komfte van den Mesfias is door de Propheten des ouden Teftaments byna met alle omftandigheden voorfeyt geweeft. Zijn ontfangenisfe, Efai. 7. 14.
fijn geboorte , Efai. 9. 6. fijn lyden, Efai. 13. fijn doot, Efai. 11. 2. fijn opftandinge, ende fijn eeuwigh rijck, Efai. 61.
2) Door de korefte Chrilti hebben alle geloovige beloften van vergevinge der fonden, verliehtinge des verftants, vernieuwinge van wille. Actor. 5. 31.
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J. Nadien het u belieft , met afgerichte ftreken ,
Als voor het dertel vleefch tot mijnen geeft te fpreken
Soo laet my weder toe, behoudens uw ontfagh ,
Dat ick , als in den geeft , u antwoort geven magh.
S. Neen , Jofeph, dit geral en is maer tijt verloren ,
Ick fweere by mijn ziel, en fegh u van te voren ,
Indien ghy mijn verfoeck nu geen gehoor en geeft ,
Ghy meught, gewis ghy meught, wel grouwen datje leeft.
Onthout dit lefte woort. Maer wie fal oyt gelooven
Dat Jofeph fijnen ftaet van welvaert fal berooven,
Om ick en weet niet wat? neen, ken ick fijnen aert,
Hy fal vry beter doen, indien hy fich bedaert.
Ghy wert, mijn foetfte vrient, door all' omftandigheden ,
Tot vreught en heyl genoot, getogen, en gebeden ,
Vermagh ick yet op u, ick bidde, neem het waer ,
Neem uw geluck ter hant, en hoet u voor gevaer.
Daer menigh edelman, de bloem van defe landen,
Sich wenfchte, voor altijt, te mogen aen verpanden ,
Te houden voor fijn deel, te kiefen voor fijn vrou,
En eenen foeten nacht te koopen met de trou;
Dat Potiphar met pijn, met bangigheyt van finnen,
Met vreefe, met gevaer, met vieriglick te minnen,
Met ganfche dagen langh ontrent mijn huys te gaen,
Met dickwils al den nacht voor mijne deur te ftaen ,
Met kommer, met ootmoet, met fmaetheyt te verdragen,
Met forge, met verdriet, met veelderhande lagen ,
Ten langen lefte kreegh, ja, kreegh ter nauwernoot;
Dat (fegh ick) komt u felfs gevallen in den fchoot,
Dat hijght naer uwe gunft , met innerlijck verlangen,
Dat fpeelt ontrent uw net, en wenfcht te zijn gevangen,
Dat hanght u om den hals, en opent u de baen ,
Die al de hooffche jeught wel hadde willen gaen;
Dat bidt om uw behulp, dat komt tot u gevloden,
Dat kleeft u aen het lijf, en wort u aengeboden,
Niet om te zijn uw vrou, maer om te zijn uw lief,
Niet tot een praem van trou, maer flechts tot uw gerief.
Ghy moeft wel zijn een block, van alle vreught verfteken ,
Hartneckigh, onbeleeft, van heusheyt afgeweken ,
Van menfheyt afgekeert ; ghy moeft wel zijn een Jan,
Onweerdigh om den naem te dragen van een man;
Ghy moeft wel zijn een kluts, een ful, een koelen troever,
Onaerdigh als de zee, en doof gelijck den oever,
En kout gelijck een vis, en bitter als de vloet:
Ghy moeft ja zijn een deyn, een ongefouten bloet,
Indien ghy, houte-klaes, foo foeten brock vermuyldet ,
En vloot wanneer ick roep , en ftont alleen en pruyldet,
Wanneer mijn vierigh hert u fijne fmerten klaeght;
Neen, dat en magh niet zijn, de kansfe dient gewaeght;
Wien fond' een foete lath niet innerlijck bekoren?
Wien foud' een geeftigh oogh niet door het herte boren,
Niet drucken in het mergh? wien fond' een jonge blom
Niet rucken van den wegh, en dry ven om en om?
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Wie foud' een boertigh jock, een Poet en geeftigh mallen
Niet met den eerften (toot in liefde doen vervallen?
Wie fal, wanneer ick fpreeck: ghy zijt het die ick meen,
Wie fal, met ftuer gelaet, voor antwoort feggen neen?
Wie fal een teeren arm , daer in hy leyt gevangen,
En die, gelijck een klis, blijft om en aen hem hangen ,
Onweerdigh rucken af? wie (alder van hem flaen
Een jonck bevalligh dier, dat hem komt bidden aen?
Waer toe dit langh verhael? 't is laugh genoegh gefproken,
't Is langh genoegh het hooft met dit en dat gebroken ;
t'Sa Jofeph, voor befluyt, ick ga nu wat ter fy,
Maer fal van ftonden aen u weder komen by;
Bedenckt u onder dies, en fpeelt niet meer den vyfen ,
Ghy kont nu, foo ghy wilt, uw eygen vonnis wyfen,
-Uw eygen rechter zijn: ghy hebt in uwen fchoot
Uw welvaert en bederf, uw leven en uw doot.
JOSEPH.
Nu gelt'et u, mijn ziel , nu gaet het aen uw leven !
Ghy fiet met wat een kracht het wijf wert aengedreven
Tot dolle raferny, ghy fiet aen haer gelaet
En vreefelijck gebaer, hoe dat uw fake ftaet:
Sy doet al wat fe kan, fy proeft met alle krachten ,
Met allerley gewelt, te fwacken uw gedachten ,
Te krencken uwen geeft; dies brenghtfe voor den dagh
Al wat'er eenigfins haer fake ftyven magh.
Dan foecktfe my den luft met bidden in te prenten ,
Dan komtfe my aen boort met felle dreigementen,
Dan weder met gefmeeck, dan weder met gewelt,
Wie foud' in dit geval niet werden neergevelt?
Met wat een fchoonen glans , met wat een fchijn van reden,
Met wat een flim beleyt wort eerbaerheyt beftreden?
De wegh is glibberglat: een die niet vaft en ftont,
Sou licht, in dit geval, vervallen tot den gront.
Hoe wert mijn wanckel hert geduerigh omgedreven!
Hoe wert het neergedouwt , en weder opgeheven!
Het draeght, eylaes! het draeght meer als het dragen kan.
Het fuyfebolt en fwiert , gelijck een droncken man.
Mijn Eva pooght my ftaegh haer appel aen te pryfen,
En komt my fchier geftaegh, als met den vinger, wyfen
Nu haren fchoonen glans, en dan haer foeten fmaeck ,
Maer fiet! het is de doot, foo ick de vrucht genaeck.
Het fal, indien ick eet, ick weet, het fal my rouwen ,
Noch foeckt mijn dertel vleefch, 'k en weet niet wat, te brouwen;
Nu loopt de fnoepfter heen, en loert op haren luft,
Maer let, o waerde geeft! dat ghy haer vlammen bluft.
Maer niet als Adam deed', die ging het wijf gelooven
Meer als den grooten God, en liet zijn ziel berooven,
Om ick en weet niet wat, van haren hooghften wenfch.
Oneyndelicke God, hoe wanckel is de menfch!
De werelt, is de zee; de winden, onfe feylen;
Het fchip, ons dertel vleefch; ons finnen zijn de zeylen;
72
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Dus varen wy daer heen, en als wy zijn in noot,
Dan is'er aen het boort noch ancker, noch piloot:
Wanneer een kranck gemoet wijckt voor de felle baren,
Dan komt de fnelle vloet noch hooger opgevaren;
Wanneer men ftilte foeckt, dan rijft'er meer getier,
En dat ons trooften foud' is oly in het vyer.
Wanneer ick mijnen dorft een weynigh meyn te koelen ,
Dan komt'er meerder brant in mijn gewrichten woelen ;
Mijn fmakeloofe mont vint meer als honigh-foet,
Dat niet als enckel gal en fmaeckt aen mijn gemoet.
Ick ben nu recht geftelt, gelijck de lieden plegen,
Die, t'wylen fy te bed, vol droomen, zijn gelegen,
De nacht-meer overvalt, en (foo het schijnt) verraft,
Hun dunckt dat haer de borft met rotfen is belaft ".
Sy fuchten in den flaep, fy fweeten ende hygen ,
Om dit geweldigh pack van haren hals te krygen,
Sy roepen fonder item, en woelen in de pijn,
Maer, na een langen ftrijt, fy blijven datfe zijn.
Ick ben gelijck een menfch, die, door de woefte baren,
Komt, met een fnelle wint, in haeften afgevaren,
En fchoon hy tegen 't (chip fijn rasfe gangen roert,
Wort echter met de ftroom te zee-waert ingevoert.
Ick ben nu recht geftelt, gelijck mijn Vaders moeder,
Doe fy mijn Vader droegh en Efau, fijnen broeder,
En door den tegen-aert van dit oneenigh paer,
Werd', als een groot gewoel, in haren buyck gewaer : 2)
Ach, wat een vreemden krijgh! wat voor een felfaem woelen
Ruyft door mijn ganfch vernuft! ick fpreke van gevoelen.
Ach, wonderbaer gevecht! daer twee van eender dracht
Staen tegens een gekant uyt al haer ganfche macht:
Ach, vreefelick geval! ick hebbe my te wachten
Niet voor een vremt gewelt, maer voor mijn eygen krachten;
Mijn boefem is het perck, mijn hert een open velt,
Daer twee, gereet te then , in wapens zijn geftelt.
De wet 3) leert mijn gemoet dit fondigh wefen haten ,
Mijn tuft wil evenwel de fonde niet verlaten
Ick wenfchte met den geeft den rechten wegh te gaen,
Maer fiet, 't aelweerdigh vleefch wil na de flimme baen.
Ick ben gefont, en fleck; genefen en verloren,
Ick leev', en ick ben doot; ick fterv' en wert geboren ;
Nu ben ick weder kloeck, dan wederom verflout,
Nu blooder als een das, dan weder machtigh ftout.
Ick lach' , en ben bedroeft; ick brand' en ick vervriefe;
Ick ftae , en val daer heen; ick win, en ick verliefe;
Ick hake naer geneucht, gedreven van de jeught,
In tranen evenwel leyt my de meefte vreught.
Wie heeft fijn leven oyt foo vreemden (tuck gelefen?

Mijn fieckte wort, eylaes! door fleck te zijn genefen ,
Door kranck te zijn geheelt; ick werde ja gefont,
Niet door een Poet onthael, maer door een verfche wond,
Ick drijf en wert gejaegt; ick ftoot, en wert geflagen;
Mijn weerdfte deel van al en kan my niet behagen ;
Ick ben mijn eige flaef, ick diene mijnen knecht,
En die my naeft beftaet , is die my meeft bevecht ;
Die treckt my hier en daer, die ruckt my op en neder ,
Die drijft my hoogh en laegh, die fleurt my gins en weder ;
Die brenght my daer ick was , en prijft my weder aen ,
Al wat ick rechts te voor had uyt den fin gedaen.
Wat baet my Clot of deur? mijn vyant is van binnen ,
En dat my meeft ontstelt, woont in mijn eyge finnen ;
Al werd' ick nu en dan verheven van der aert,
Dat my den loop belet, fit op mijn eygen paert.
Nu ben ick wat verquickt, dan wederom befweken ;
Nu ben ick voorts gegaen , dan achterwaerts geweken ;
Nu voel ick Poet vermaeck , dan weder fuer gequel ;
Nu klim ick in de lucht, dan dad ick in de hel ;
Nu ben ick als een prins, ftracx weder niet met alien;
Nu ftae ick als een rots, dan ligg' ick neergevallen ;
Nu jae , dan weder neen ; nu woeft, dan weder ftil :
Mijn hert is ebb' en vloet ; 'k en weet niet wat ick wil.
Wat dient er meer gefeyt? mijn boefem kan niet vaten
Mijn grondeloos gepeys, 'k en weet niet waer te laten
De tochten van de Tuft. Al wat het ooge fiet,
En wat het vleefch begeert, en wil de reden niet.
Wat ben ick voor een dinck! hoe fwaer om of te malen !
Wat fpoock woont in mijn ziel I wie kan het recht verhalen :
Half quaet , half goet, half dwaes, half vroet, half menfch,
(half beeft,
Half kloeck, half kranck, half recht, half manck, half
(vleefch, half geeft !
Wat raet in dit gevaer? ick wil gaen neder-knielen
Voor mynen grooten God, en hem van ganfcher zielen
Gaen roepbn my ter hulp; Hy is, die in den ftrijt
Ons geeft een mannen hert, en voor den val bevrijt.
Hy is die kracht verleent, en ftijft ons fwacke leden ,
Wanneer wy tot hem gaen met fmeecken en gebeden;
Geen fonde komter oyt foo hart gedrongen aen ,
Is God ons toeverlaet, haer prickel fal vergaen.
Wel aen, 't is meer als tijt tot Gode fich te geven ,
Ten eynde my den geeft niet werde wech gedreven ;
Wel aen , mijn God, mijn heyl, mijn troofter in de noot!
Geef dat ick magh beftaen in defen harden ftoot 4).
Geef, dat ick ganfch het rot van defe flimme tochten ,
Waer door mijn fwacke ziel wert deerlick aangevochten,

1) De nacht-merry is een fieckte, fpruytende uyt de verftoptheyt van de achterfte deelen der hersfenen, waer door het fchijnt dat men onder eenigh groot gewichte fmoort, ofte geworght wort.
2) Befchrijvinge van den tweevoudigen menfche, dat is, van de ftrijdige genegentheden van vleefch en geeft, in de zieie woelende, van de weleke Paulus Rom. 7. vers 14. fpreeckt.
3) Niet de wet Mofis (welcke Mofes eerft 65 jaren na Jofephs doot is geboren, invoegen dat de wet op den bergh Sinai eerft is gegeven na dat de kinderen Maas 430 jeer vreemdelingen
waren geweeft in Egypten, Exod. 12. Gal. 3., welcken tijt gerekent moot worden niet van dat Abraham is gaen wonen in Egypten, maer van dat hy eerftelijck vertrock van Haran, bewijft
Canon in fijn tijtrekeniugh lib. 2), maer de oorfpronckelijeke wet op de infettinge des houwelicx by Gode verkondigt. Gen. 2. 24.
4) Biddet (Iiit de Heere Chriftus) op dat gby in geen verfoeckinge en komt; Luc. 22. 4. Matth. 26. 12. Marc. 14. 38.
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Met kracht magh drijven uyt en treden mette voet,
En u magh dragen op een onbefmet gemoet.
Ick ben, eylaes ! ick ben ganfch deerlick wegh gefonken
In kuylen vol gevaer,, ick Legge fchier verdroncken
In ongefonden ftanck van 't grondeloofe llijck :
Indien ghy niet en helpt , gewis ick ben een lijek.
Wat islet van den menfch? fijn alderbefte gronden
Zijn, als een dreckigh kleet, bevleckt met vuyle fonden
Sijn deught en hooghfte tucht is maer een dorre blat,
Eylaes! wat is de menfch meer als een aerden vat?
Sijn finnen , en met een de loop van al fijn leven
Wert door het fondigh vleefch, als met de wint , gedreven
In 't grondelofe meyr van 's werelts woefte baen ,
Wel op, en ftae ons by, of, Heere, wy vergaen !
Mijn voeten zijn geftelt op glibber-gladde paden ,
Ick ben van alle kant bevochten van den quaden,
Mijn luft gaet buyten fpoor, myn jonckheyt fpeelt de beeft ;
Kom, dael op ons , 8 God , met uwen reynen geeft!
Kom, dael op mijn gemoet, ick wachte met verlangen !
Kom, stijf mijn krancke leen! kom, ftut mijn fwacke gangen!
Kom, recht ons weder op , en hoet ons Heer , voor (chant !
Brengh heyl aen mijn gemoet, en kracht aen mijn verftant !
Laet druppen uwe leer , gelijck een foete regen ,
Laet vloeyen , als een dauw, uw Goddelijcken fegen
Op ons benauden geeft, bevochtigh ons gemoet,
Verquick ons dorre ziel, door uwen milden vloet!
Ghy hebt my , goede God! foo menighmael voor defen
De wonderlijcke kracht van uwe gunft bewefen ,
Dies wil ick eeuwigh zijn en blyven uwen knecht;
0, laet mijn fwack gemoet, beftaen in dit gevecht!
Zy doch foo Poet en goet om ons te leeren ftryden ,
Als 't vlees is boos en broos , om naer de luft te glyden :
Zy doch foo Peer geneyght, om ons to houden ftaen,
Als ons de quade tocht ter neder pooght te ftaen.
'k En bid om geen gewin van fteden of lantfdouwen ,
'k En poogh geen hoogh paleys tot aen de lucht te bouwen,
'k En eyfch geen grooten naem, geen gelt, geen hogen ftaet,
Om over al te zijn getroetelt achter ftraet :
Ick wenfch een eenigh dinck , en dat uyt ganfcher finnen,
Ick wenfch mijn eigen hert te mogen overwinnen ;
Maeck my tot mijnen flaef,, maeck my mijn eygen menfch,
Geef my tot mijnen buyt; dat is mijn hoogfte wenfch.
Nu recht u op, mijn ziel! God neyght tot uwe klachten
Sijn goedertieren oor: ick voele meerder krachten,
Ick voel een foete dauw', ick voel een felfaem werck ,
In droefheyt werd ick bly, in kranckheit ben ick fterck.
Wel op dan, mijn gemoet! neem waer den rijcken fegen
Die op u nederdaelt, gaet uwen Heylant tegen,
Recht op uw flappe knien : God fpreeckt tot uwen fin ,
God klopt aen uw gemoet ; wel op, en laet hem in !
Wat blijft de vuyle luft noch in uw hersfens malen ?
1) Kam 69. vers. 3.
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Ick voel een ander vyer op mijn gewrichten dalen,
Ick voel een nieuwen geeft, een meer als menfchen kracht,
Die , tot mijn onderftant, van boven wert gewracht
Gelijck de nieuwe moft (die, eer hy is verlaten,
Leyt, met een groot gewelt, en worftelt in de vaten ,
Nu over hoop gevoert, dan weder neer geperft,
Tot, na een langh gewoel, het ox-hooft open berft)
Komt, met een fnel gedruys, nu los en onbedwongen,
Geborrelt uyt het vat, en, in de lucht gefprongen,
Soo dat des kuypers gaft kan hooren aen de klanck,
Dat nu het edel nat is buyten fijn bedwanck.
Soo gaet het met den Geeft: nu leit hy fchier verdwenen ,
Dan grijpt hy weder moet, nu valt hy plat daer henen,
Dan rijft hy weder op, tot dat hy met gewelt,
Door Godes hand geftijft, ten leften houdt het velt,
Ten leften baert fijn kracht, en, hooger als de bergen ,
Gaet, als een dapper helt, de ganfche werelt tergen ,
Grijpt , met een ftout gemoet, fijn tochten by de kop,
Stoot dertelheyt daer heen , en fit'er boven op.
Wat reft'er nu te doen? fal dit mijn hert bewegen ,
Dat haer Mevrouw vertoont foo beer tot my genegen?
Sal haer uytfinnigh vyer my dryven tot de min,
Of fal het zijn een toom om my te binden in?
Wat is'er vuylder dinck , als dat een wijf gaet veylen
Haer fchoot, haer eygen vlees , en komt met voile feilen
Van uytgelaten drift op yemant dringen aen,
Haer eygen koppelers', haer eygen roffiaen ?
Wat monfter is een wijf, die, als de kriele teven ,
Door fchaemteloofen brant daer henen wert gedreven,
En ranft de mannen aen , en eyfcht met ftout gebaer ,
Dat , of zy 't al begeert , noch heft gefwegen waer?
Wat heb ick menigh woort van aenftoot moeten dragen!
'k En ben fchier nimmermeer van 't geyle wijf ontflagen,
Want met dat hare man fijn hooft maer eens en went,
God geve waer ick ben, fy vint haer daer ontrent;
Sy komt en maeckt een praet, en, vol van hoeretreken,
Lonckt met een brandend oogh, haer wefen fchijnt te fpreken,
Sy fucht en Piet my aen , fy komt my in 't gemoet,
Sy grijpt en kuft mijn hant ; wat weet ick watfe doet?
Fy, onbefchaemden aert! fy, eervergeten rancken!
Die niet als in een kot van vuyl bordeelen wancken ,
Waer voor een onverlaet, hoe rau en ongefchickt ,
Van ganfcher kelen walgt, van ganfcher herten fchrickt;
Die aen de kriele jeught haer hittigh dorften laven ,
Doen winfte met haer lijf, en nemen gelt en gaven ;
Maer dit oneerlijck wijf, vergeckt 'k en weet niet hoe,
Biet my haer eygen lijf, en noch gefchencken toe.
Een ongebonde fchroef, al heeft hy fchoon behagen
In maeghden op te doen , en vrouwen na te jagen,
Sal ftremmen fijnen brant, indien een hitfigh wijf
Komt, met een ftout gebaer, hem dringen op het lijf:
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Sal dan een zedigh hert niet allerwegen haten
Een wijf, geheel geneyght haer eygen man te laten,
Een wijf, vol geylen brant, die met een kriele fin
Een ilaef, haer eygen knecht , wil dwingen tot de min?
Het befte vrou-cieraet noem ick een zedigh wefen,
Een neer-geflagen oogh, daer fchaemt is in te lefen,
Een aenficht , dat rontom door eerbaer root ontfteeckt ,
Oock als een echte man van reyne liefde fpreeckt.
Ach! 't is een vuyl bejagh, naer ander luyden wyven
Den uytgelaten tocht van fijnen luft te dryven ;
Fy! die een dertel hant flaet aen de reyne tro p ,
En metft een vreemden fteen op ander lay gebou.
Ick tart u, dertel Vleefch! wat font ghy, flim gebroetfel!
Mijn hert, door uw bejagh, berooven van fijn voedfel,
Mijn ziel van haer vermaeck en alderfoetfte ruft ?
Neen , daer en is geen kans, uw vyer is uytgebluft ;
Uw prickel is verftompt , uw banden afgefieten ,
Uw tochten wech gejaeght uw jeuckfel uytgebeten ,
Uw vlam en is maer roock , uw kolen enckel as ;
Ick ben een ander menfch , als ick te voren was.
Ravotfter , tafel-vliegh , nacht-lieffter , buyck-goddinne,
Mont-fpeelfter, weelde-kint, fluip-ziele, fchende-minne ,
Tucht-haetfter, fchote-bol , korthielde glibber-voet,
Geck-fcheerfter, lichte-koy, fleep-lenden, labbe-foet,
Wat komt ghy my aen boort met uw vervaarlijk dreygen?
'k En pasfer niet meer op, 'k en ben niet meer uw eygen.
Ghy fult na defen tijt, 't zy datje wilt of niet,
Ghy Cult van nu voortaen ftaen onder mijn gebiet.
Ghy fult uw fnoode drift en roeckeloofe ftreken ,
Ghy fult uw dollen loop nalaten en verbreken ;
Ghy fult, onftuymigh wicht, ghy fult van nu voortaen
Geen kromme fprongen doen, geen quade wegen gaen.
Ick ben voor mynen God, met vaft beraet , getreden,
Ick heb om fijne gunft uyt al mijn hert gebeden,
Ick heb met mynen geeft gemaeckt een nieu verbont,
Niet meer te willen zijn een Have van de fond'.
Ick heb, in grooten ernft , een dieren eedt gefworen ,
Dat my geen vuyle luft voortaen en fal bekoren,
Dat my geen kriele fin, geen ander flim gebreck
Sal onder fijn gebiedt doen buygen mijnen neck.
Ick ben met mijn geficht, voor al mijn levens dagen,
Getreden in gefpreck , en vastelijck verdragen ,
Dat mijn vermeten oogh geen maeght of fchoone vrou ,
Met ketelingh van luft, voortaen beloncken fou.
Ick heb van mijn gehoor wel ftrengelijk bedongen ,
Niet meer te laten in 't gefmeeck van gladde tongen,
Verleydfters van de jeught : ick heb mijn rechterhant ,
Met onbewogen tucht, verfegelt en verpant.
Ick heb aen mijn gemoet wel hoogh en dier bevolen
Dat my dit weeligh hert niet meer en word' ontstolen ;
Ick heb mijn wilt gepeys met palen vaft gefet;
Dat my geen dertel wijf fal locken in het net.

Ick heb van myne item een hoogen eedt genomen ,
Dat geen lichtveerdigh woort my uyt den mont fal komen;
Ick poogh met alle kracht te houden in den toom
In 't waken mijn gepeys, in 't ilapen mijnen droom.
Ick heb van alle kant mijn wapens aengetogen,
Om van het fnoode vleefch Diet meer te zijn bedrogen
Mijn fchilt is vaft geloof, mijn fwaert des Heeren woort,
Mijn hellem Godes heyl, en dus foo gaen wy voort.
Al quame nu Mevrou met fmeken en gebeden,
En vulde mijn gehoor met al de foetfte reden,
Die oyt een hoeren tongh haer leven heeft, geleert,
Noch foud' ick van de luft niet werden overheert.
Al quame nu Mevrou, en, moede van te vleyen,
Gingh proeven mynen geeft met jammerlick te fchreyen ,
Gingh toonen hare kunft met hygen en gefucht ,
Noch bleef ick onbeweeght , of stelde 't op de vlucht.
Al quame nu Mevrou van ftonden aen getreden,
En ftelde voor mijn oogh haer lodderlijokfte leden ,
Ontiloot haer teere borft, en leyde voor my bloot
Al wat'er fchuylen magh in haren geylen fchoot ;
Al brachtfe voor den dagh veel gaven en gefchencken,
En wat een liftigh wijf noch vorder kan bedencken ,
Wanneer haer brandigh hert door luften is verblint,
Noch floegh ick al haer doen en feggen in de wint.
Al vielfe my te voet, ick (fonder yet te myden)
Indien ick niet en kond' haer leden overfchryden,
Sou trappen op haer lijf en, met een fnellen tocht,
My maken uyt de wegh , ten beften dat ick mocht.
En of fy met haer hant mijn kleet beftont te vaten ,
Om my te houden ftaen, voorwaer ick loud' haer laten;
En of fy kreet van fpijt en maeckte groot geluyt,
Als 't immers wefen moeft , ick ftreeck ten huyfen uyt.
SEPHYRA.
Hier koom ick wederom, nu fal ick haeft bemercken
Of Jofeph is een menfch , of een van defe fercken
Gehouwen uyt een rots : nu fal ick eens befien
Of Jofeph fijn geluck moetwillens fal ontvlien.
Wel aen, volmaeckte ziel , fchoon boven alle fchoone !
Mijns herten grootfte vreught, mijn hoop, mijn hoogfte kroone,
Mijn heyl, mijn toeverlaet , mijn trooft, mijn foetfte ruft,
Mijn liefde, mijn vermaeck, mijn wenfch, mijn diepfte luft;
O winckel van verftant , o geeft in al's bedreven !
0 adem mijner ziel , o voedfel van mijn leven !
O vonck van mijnen brant, o fleutel van mijn hert ,
Die langh gebeden zijt , en noyt verbeden wert!
Ick maen u, op de gunft van mijner hant ontfangen ,
Op uw beleefden geeft, op mijn bedroeft verlangen,
Op uw mee-weerdigh hert, op mijn ontfteken bloet ,
Op uwen fachten aert, op mijn ontftelt gemoet,
Op uw begaefde ziel , van yder een geprefen ,
Op mijnen heeten brant, op uw bevalligh wefen,
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Op mijn bedruckt gepeyns, op uw vermaerde deught!
Heb deerenis met my en mijne groene jeught ,
Heb deerenis met my , en defe teere wangen
Met tranen (foo ghy fiet) om uwent wil behangen ;
Heb deerenis met my, en defen droeven geeft,
Die niet als u en lieft , en niet als u en vreeft ;
Heb deerenis, ick bid's, met dit verdrietigh fuchten ,
En met den droeven ftant van mijn ellendigh duchten;
Heb deerenis, o vrient, met een verliefde vrou,
Die buyten uwe gunft geen ure Leven wou;
Heb deerenis met my, 'k en kan 't niet langer herden ,
Ick fijge naar het graf, wat fal van my gewerden?
Ick fterve daer ick gae, heb deerenis met my,
En ftelt mijn treurigh hert eens van fijn qualen vry.
Ghy ziet mijn droef gebaer , ghy ziet mijn tranen rollen ,
Mijn oogen vol verdriets, mijn kaken opgefwollen ,
Mijn geeft vol minne-brant, ghy fiet mijn herte ftaen ,
Hoe kont ghy noch foo koel, foo ftille blijven ftaen?
Hoe kont ghy, jonger helt , hoe kont ghy noch gelaten,
Dit lijf, voor u gemaeckt , te grypen en te vaten,
Te drucken aen uw hert, te heelen mijn verdriet?
Maer wat ick klaeg, eylaes ! ick fie, 't en baet my niet;
Ick fie, al wat ick doe, 't en kan u Diet bewegen,
Ghy ftaet, gelijck een klip , in 't woefte meyr gelegen,
Die niet een Fier en wijckt. 0 , onbewogen rots!
Of ick al fchoone fpreeck, ghy blijft al even trots;
Ghy blijft al die ghy waert. Ick fweer u by Ofiris ",
Ick fweer u by de kat, dat ons foo weerden dier is ;
Ick fweer u by den bock, en by de crocodijl,
En by den klaren ftroom van onfen rijcken Nijl ,
By Ifis , Serapis, en wat'er is geboden
Te vieren hier in 't lant : by al de grootfte Goden,
Ick fweer u by mijn ziel , en mijn verliefden fchoot,
Of heden zijt ghy mijn, of heden zijt ghy doot.
Het licht van defen dagh dat moet en fal my geven ,
Of 't eynde van mijn luft of 't eynde van uw levee ,
Het gae my foo het wil, ick moet noch heden zijn
Of midden in de vreught 6f midden in de pijn.
Verftae wat ick u fegh: gewis ick fal my wreken ,
Of 't fal mijn liftigh hert aen flim beleyt ontbreken.
Wat raes ick? 't is geen noot, fou Jofeph feggen neen?
Hy wil maer eens befien , of ick 't van herten meen.
Hy kropt zijn tochten in tot op het alderlefte;
De brant en wil vooreerft in 't jeughdigh hout niet veften,
Maer als het groen gewas het vyer eens heeft gevat ,
Soo is'er aen den heert geen heeter brandt als dat.
Soo fal 't met Jofeph gaen. Wel, hebt ghy voorgenomen
In d'alderhoogfte trap mijn brandt te laten komen,
Soo is 't dan nu genoegh, 't is nu de diepfte noot;
1) De Egyptenaers
oock katten, honden,
gelijck t'anderen tijden
2) Kleyne felf-ftrijt

I

't Is nu de jonghfte fiagh , 't is nu de lefte ftoot.
Al waert ghy van een beeft in 't wilde wout gefpogen ,
Al hadt ghy wreede melck uyt leeuw of beyr gefogen ,
Al waert ghy van een draeck in rotfen opgevoedt ,
Noch fou mijn deerlijk fien bewegen uw gemoet ;
Wel aen dan, laet my doch iet van uw gunft verwerven ,
Ick bid u. J. Dencktet niet. S. Koom, voeg u. J. Liever fterven.
S.Nu Jofeph! J.Schaemje wat. S.Ach mocht ick! J.Zijt ghy mal?
S. Ey lieve! J. Naerder niet. S. Omvangh my! J . Ick! 'ken fal.
S. Ghy fult nochtans niet gaen. J. Wat fal u dan ontbreken ?
S. Blijft noch een weynigh ftaen, ick heb u wat te fpreken.
J. 't Is al genoegh, mevrou , daer is geen spreken aen.
S. Maer vrient, ick heb u vaft, ghy kont my niet ontgaen.
J. Is 't geck? S. Nu koom eens hier. J. Ghy fult mijn
(mantel fcheuren.
S. Koom herwaerts. J. Niet alfo. S. Ick fal u blijven flenren
Tot dat ghy my gelieft , het zy u lief of leet.
J. Als 't immers wefen moet , neem daer , en houd het kleet,
Ick gae ter deuren uyt. S. Gewis het fal u rouwen ;
Jor , Zepho , Thina , Gos! helpt defen booswicht houwen ,
Koom helpt, 't is meer dan tijt, loopt als tot moort en
(brant,
Ick lijd' hier in mijn hays onlijdelijcke fchant.
J. Wat onbefchaemder wijf! hoe wil dit fpeeltjen enden?
S. Helpt, mans en maeghden, helpt! een (lave wil my fehenden ,
Een onbefchofte guyt , van Hebron hier gebracht,
Die komt my ransfen aen , op dat hy my verkracht.
Loopt, mans en maeghden, loopt ! komt haeft hier in getreden ,
De boef is vol van brandt , ontbloot van alle reden.
J. Wat afgerichte lift! ick hoore door het huys,
Ick hoor van alle kant gedommel en gedruys;
Een yder is verbaeft , een yder komt geloopen.
Nu fal het liftigh wijf veel leugen t'famen hoopen ,
En doen een groot beklagh, om my te tygen aen,
Al wat haer valfch bedrijf heeft tegen my beftaen.
Het kleet, dat ick terftont liet in haer handen blijven ,
Sal haer doortrapt bedrogh niet weynigh konnen ftijven ,
Wat raet nu, lieve God? wat raet doch gaet my aen?
Waer loop ick, arrem menfch ? wat dient'er nu gedaen?
Hoe rolt het los geluck! hoe gaen des werelts faken!
't Is roock, 't is enckel wint al wat de menfchen maken,
Haer voorfpoet, eer en ftaet, haer hoogft geachte goet,
Gaet fehielick op en neer,, gelijck als ebb' en vloet
Ick was noch defen dagh in hoogen ftaet verhe-ven ,
Nu legg' ick in het ftof, van boven neer gedreven ,
Nu lijd' ick fonder fchult een fchandelicken val,
Onfeker wat voor ramp my overkomen fal.
Wat treck ick nu ter hand? fal ick, gelijck een hennen,
Gaen bidden om genaed, en mijne fchult bekennen ?

hebben van alle tijden overtolligh geweeft in de ydelheyt van Karen gemeynden Godfdienft, foo datfe niet alleenlijek Ofirim, Ifim, Serapim, afgeftorven menfchen, maer
wolven, en erocodillen, goddelijeke eere hebben aengedaen ; invoegen, dat foo yemant cenige van defe gedierten doodde, oock onwetende, hy dadelijck wiert otugebracht,
een Borger van Ilomen, een kat by ongeluck gedoot hebbende, van de gemeente is verfcheurt geweeft; bet welcke Diod. Siculus verhaelt fells gefien te hebben.
ofte ftrijdige orerlegginge Jofephs, wat by hem to doen ftont, ua dat fly van fijn vrouwe ontvloden, en fijn kleet in hare handen gelaten hadde.
73
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Neen , neen ; heb ick de luft tot heden afgewent ,
wil volftandigh zijn en blyven totten endt.
Hoe, gaen wy dan te hoof, om daer de loofe trecken,
En al dit flim beleyt , mijn heer te gaen ontdecken?
Neen holla, niet alfoo! een Nuys geruft en ftil
Dient in geen twift geftelt , om myner ruften wil.
Wat ftaet er dan te doen? fal ick my binnen geven,
En daer, voor yder een, al watter is bedreven ,
Volmondigh (torten uit ? Noch dat. 't Is ongeraen,
De feylen van de vrouw voor knechten uyt te flaen.
Wat dan? fal ick in haeft gaen loopen nyten laude?
Ick vluchten als een guyt! dat waer te groten fchande.
't Is beter wat'er komt te lijden met gedult;
Die blijft, is vroom geacht ; die vlucht, die geeft men fchult.
Oock als een flaef beftaet van fijnen heer te loopen ,
Die moet het met den rugh of met den hals bekoopen ";
Of als 't ten beften gaet, by raeckt aen meul' of ploegh,
Al is by fonder fchult, de vlucht is fchults genoegh.
Wat is dan ons befluyt? 't is tijt hier op te letten :
Ick fal niet eenen ftap, niet eenen voet verfetten,
Ick

Ick fal hier wachten af, al wat in dit geval
De goedertieren God my overfenden fal:
Ick heb op God betrouwt , in God heb ick begonnen,
Met God den ftrijt beftaen , door God de luft verwonnen,
Van God wacht ick het end. Wat pas ick op de fmaet!
Wie kan het qualick gaen , die fich op God verlaet 2)?

Hoe fal ick dy, o Heer ! ten vollen konnen dancken ,
Die my hebt los gemaeckt van alle werelts rancken
Mijn oogen van gefchrey,, mijn jonckheyt van den noot ,
Mijn voeten van den val, mijn ziele van der doot ;
Dy , Heer, zij lof en danck! dijn naem wil ick belijden
Du hebft mijn fwacken arm geweldigh leeren ftrijden ,
De vingers mijner hant ten krijge toegeruft,
Du bift mijn hoogfte wenfch, mijn trooft, mijns herten Tuft.
Ick wil van nu voortaen , ick wil mijn ganfche leven
Aen Godes reyne wet geheelijck overgeven ,
En zijn in mijn bedrijf ootmoedigh en oprecht;
Du maer, o reyne Geeft , verftercke dynen knecht !

OP JOSEPHS ZELF-STRIJT,
DICHTKUNDIGLIJCK UITGEBEELT,
DOOR DEN DEER

JACOB CATS.
Hoe wordt een kuifche ziel , door 't vuur van minnevlaegen,
lieftreden ! hoe beftoockt door heimelijke laegen
Van 't fnoode hoerdom, dat fteeds blaeckt in geylen glued!
Wat ziet men fchicht op fchicht op 't onbevleckt gemoed
Gefchoten, om het in 't onkuifche net te trecken.
De vrome Jofeph kan ons hier ten voorbeeld ftrecken ,
Wanneer hy dienftbaer was in 't huis van Potifar:
Hier blonck zijn zuivre deught , gelijck een flonkerftar
In 't midden van den nacht, als by de felle voncken
Moeft uitftaen van een wijf, dat , als van welluft droncken,
Hem dagh op dagh verfocht te lesfchen haren brand,
Wat fterckte die door zulck een kracht niet wert vermant?

Een bloeyend jongelingh , nu dienftbaer en gevangen,
Ziet hem van zijn Heerin, door loofe tooverzangen ,
Steeds locken tot de min, zoo vleyend voor de jeught,
En ftaat gelijck een rots, ja wraeckt die helfche vreught.
Geen fchoonheit, geen gevlei, geen dartle hoereftreken ,
Geen fchaemteloos gebaer , geen geile minnetreken
Zijn magtigh om den held, geharnaft met de wet
Van 's hemels opperheer,, 't befnedendom gezet
Ter levens richtfnoer, ooit te helpen aen het wancken.
Het hemelfvuur verteert de tintelende fprancken
Van wulpfheit in zijn hert, en zet hem in de vlam
Van God, uit wien hy eerft zijn wezens oorfprongck nam.

1) Een weggeloopen (lave, al en draeght by niet mede, is evenwel een dief, want hy fteelt fich felven.
2) Wie is oyt te fehnnde geworden, die op God gehoopt heeft? Synch. 1.
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Hy, die door kracht gefterckt , kan moedighlyck braveeren
Den hardften aenval, en de lift betriomfeeren,
Van alles wat ooyt werd in Venus fchool bedacht,
Laet fchoon het ritzigh wijf hem vleyen, met den nacht
Erg zwarte duifternis, om fchromeloos te plegen
Waer toe de tocht haer drijft: dit kan hem niet bewegen
Tot zulck een fchandbedrijf , vermids des Heeren oogh
Geen donckerheit belet , maer ftraelt , uit 's hemels boogh,
In 't dichtfte kabinet, aen alle kant befloten.
Durft ze op den vollen dagh haer naeckte leen ontbloten
Voor Jofephs jeugdigh oogh: dat hecht niet op zijn ziel;
Geen poezelige huid, geen blancke borft beviel
Hem immer, om 't gemoed tot vuile minneftuipen
Te locken, nooit zal zulck een fchennis hem bekruipen.
Hoe zeer dat Sephyra hem tot haer liefde noot.
Ze ontilae vry alle fchaemte, en toon haer geyle fchoot
Aen haeren vromen knecht. Zy fchilder vry de luften,
Waer op dat jonge lien hun minnevlammen blufchten ,
Met alle woorden af,, daer fchaamte en eer voor fchrickt;
Noch ftaet hy als een zuil nooit uit haer ftant verwrickt.
Maer zoo het hitzigh bloed, in 't dertel wijf ontfteecken ,
Door reden niet yerkoelt , wil 't zich op Jofeph wreecken,
Haer boofheit zet zich fchrap en zweert den ondergangh
Des kuifchen jongelinghs: al wat de wraeck voor laugh
Verzon , en uit de borft van Pluto was gezogen

Tot wreede moordery , wordt van haer uitgefpogen.
Zy vloeckt, zy draeght, zy tiert, of al het helfch gefpuis,
Ten afgront uitgefpat, vervulde 't ganfche huis,
Met akeligh gefchreeu, doorzaeit met lafteringen ,
Om Jofeph voor het left met wapens te befpringen,
Vervaerlijck door haer blick: maer 't Godgezind gemoet
Hout ftant: veel liever wil hy fmooren in zijn bloet,
Dan door onreine min zijns heeren bed bevlecken :
Zy magh hem, in zijn vlucht , het kleed van 't lijf aftrecken ,
En ftellen dan haer woede en dolle wraeck to werck
Op zijne onnozelheit. Zijn deught valt noch te fterck
Al haere razerny. Zijn kuifch en blanck geweten
Streckt hem ten vaften trooft, nu fchuldeloos gefmeten
In naeren kerker,, als een eereloozen guit.
Geen pijl zoo giftigh die niet op de deught weerftuit.
Wiens hert op God vertrouwt, zelf in het zwaerfte lijden
Dat hy onfchuldigh draeght, kan zich in God verblijden,
Saloon hy zit in een hol geknevelt en geboeit :
De Pallemboom gedruckt te weelderiger groeit.
Dit heeft de dichter Cats, met levendige verven ,
Die nooit door tijt of nijd in haeren glans verfterven ,
Op 't konftighft afgemaelt. Een redelijck vertoogh,
Een fpiegel van de deught en ondeught voor het oogh :
Men kroon' daerom 't gebeent' des Ridders met laurieren ,
Die eeuwighlijck zijn naem in Hollands kreits verfieren.
F. H.
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2 Corinth. 10. recs. 4. De wapenen onfes krijghs en zijn niet vicefehelijek.

ACHTBARE , WAERDE, BESCHEYDENE 'ONCE-I-TROUT V:

Een yder heeft gemeent, tot op den dagh van heden ,
Dat Pindi groenen berth niet mochte zijn betreden
Als met den teeren voet van een geleerde maeght,
Aen wie een geeftigh boeck meer als een man behaeght;
Maer uw verheve geeft, een fpoor voor al de Zeeuwen ,
Een licht van uw geflacht, een cierfel defer eeuwen,
Toont , dat de Maeghden-berch aen vrouwen toeganck geeft,
Wanneer een eerbaer hert de ware trou beleeft.
Ghy, in het reyne bed van uwen man gelegen,
Kont Pindus, kont Pernas, kont Helicon bewegen,
Dat u haer fteyle kruyn foo grooten eere biedt,
Als oyt aen jonge maeght voor defen is gefchiedt.
Thalia was geftoort en wonder tegen feggen,
Maer hoorde, met befcheyt, haer reden wederleggen,
Soo dat Apollo felf, met al de maeghden, fagh
Dat oock de reyne trou voor maeghdom ftrecken magh.
Ghy dan, fijn gunft-genoot, hebt metter daet gefongen,
Niet rancken van de jeught, niet Venus kromme fprongen,
Maer fangh van beter ftof, een liet van Mirriam,
Dat niet uyt aertsche tocht, maer van den hemel quam.
Ghy queelt geen dertel min; maer liefde van den Vader,
Ontfteken in den Soon , de ware liefdes ader;
1) Hooge-liet Salomonis.

De fucht die ghy befchrijft, treckt op het Poet geklagh,
Waer van de wijfe foon van David maeckt gewach 11.
Al wat u voor gedicht komt uyt de penne fchieten ,
Sien wy,, met groot vermaeck, als enckel honigh vlieten ,
En voelen , uyt den loop van haren fachten vloedt,
Wat voor een foeten aert daer woont in uw gemoedt.
Hierom is u to recht de lauwer-krans gefonden,
Door maeghdelijck beleyt gevlochten en gebonden ,
Tot noch een vafter peyl, dat niet alleen een maeght,
Maer dat oock echte trou aen Helicon behaeght.
Op yder lauwer-bladt, in defe krans geweven ,
Staen, met gemalen gout, de namen uyt-gefchreven
Van geeften onfer eeuw en van den ouden tijt,
Waer van ghy, Zeeufche Bloem, de minfte niet en zijt.
De maeght, die haer gedicht laet aen den Amftel klincken ,
Gingh uw verheven geeft met defe kroon befchincken,
Niet op haer eygen naem, maer uyt gemeene gunft
Van al het geeftigh volck, beminners van de kunft.
Hoe kan ons eygen lant, hoe kan dock Zeelant fwijgen,
Mits ghy foo hoogen lof in Hollant kondt verkrijgen?
Jonck-vrou , neemt dit gedicht, en houdt'et voor een pant,
Dat oock de Zeeufche kuft kan achten het verftant.

2) Cierlijeke laure-krans, met eerbiedige lof-diehten , gefonden aen de jonek-vronw Johanna Coomans , door de konftrijcke Anna Roemers; Anno 1012.
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Aenfchout dit boerentuygh '), van buyten en van binnen ,
Het eene met het oogh, het ander met de finnen;
Want foo ghy dit geficht een leerfaem herte biet,
Ghy fult hier konnen Tien dat niemant oyt en fiet:
Van buyten ftaet het ftil, van binnen is gerommel,
Niet anders dan gelijck het rafen van een trommel,
Als in het vlacke velt twee legers komen ftaen,
Ten krijghe toegeruft, en veerdigh om te flaen.
't Geruchte wert verweckt door twee verfcheyde faken,
Die in 't besloten vat fich onderlingh genaken ,
En ftooten over hoop. De fmakeloofe ftroom
Leyt midden in het vet , en bobbelt in den room.
Hier uyt ontftaet de krijgh. Sy dringen in malkander :
Nu drijft het een om hoogh, dan wederom het ander;
Nu wert de room verdruckt, en dan het fchrale wey ,
Men twijfelt aen het ent, de prijs hanght tusfchen bey,
I

Onfeker wiens hy is; tot dat, ten langen leften,
De room, na groot gewoel, aen een begint te veften,
En fchoonder als hy was, en geelder, als het gout,
Verbetert door het flaen, met kracht het velt behout.
Maer fchoon hy boven drijft, noch moet hy echter lijden,
Dat kabbelingh van melck, dat fchuym, van alle zijden,
Dat fpoelingh van het vat hem overal bevleckt,
Tot dat een hooger hant hem uyt de leeghte treckt,
Hem fpoelt met klaren ftroom, maeckt fuyver bovenmaten,
Sout tegens het verderf, bewaert in fijne vaten,
Verfegelt met fijn merck, ten leften ciert en kroont;
Soo wert, die overwint, na lange ftrijt geloont.

Wil iemant, met verftant, het woelen en het wercken,
Van water ende room wat nader overmercken ,
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Die fie de ganfche faeck , met aendacht, naerder in,
En treck uit fiechte ftof niet al te flechten fin.
De keerne zy de menfch 2). De kracht die woelt van binnen,
Beduyt den fwaren ftrijt van goed' en quade finnen 8).
De room vertoont den geeft; het fchrale wey de lust:
Dees twee ftaen tegen een 4), en woelen fonder ruft.
Ontwaeckt hier domme menfch, en leert uw eygen wonder,
De geeft is niet alleen 5), het vleefch is niet byfonder :
Haer krachten zijn vermenght , en over al gemeen ,
Sy liggen in de ziel gedommelt onder een.
Gelijck het fchemer-licht, juyft eer de roode morgen
Brengt weder aen den menfch fijn dagelijkfche forgen ,
Sweeft om het woefte ront, niet duifter, niet te klaer ,
Geen nacht of dagh alleen, maer nacht en dagh te gaer.
Soo gaet het oock met hen. Van wit en fwart verfcheyden,
Zijn t'famen wit en fwart, en fweven tusfchen beyden,
Gelijck het water doet, wanneer men heet en kout
Giet in het eygen vat, en door malkander brout.
Wel aen, daer rijft gewoel, het gaet'er op een vechten,
Een yder brenght ter haen fijn onvertfaeghde knechten,
En kantfe tegens een 6). Het vleesch is toegeruft
Met roeckeloofe jeught, en ongetoomde luft,
Met uytgelate jock, met onbefchaemde nachten,
Met dronckenfchap en fpel, met benden van gedachten ,
Vol van des werelts vreught, met achterklap en haet,
Met leugens, twift, bedrogh, en ongefchickte praet.
De geeft treet in het perck , omcingelt met gebeden ,
Met Godes heylfaem woort, met ftichtelijcke reden,
Met ootmoet, fachten aert, bekentenis van fchult,
Met liefde, met geloof, met hope, met gedult.
De flagh gaet heftigh aen, daer rijft een dapper woelen ,
Het fchijnt dat vleefch en geeft als door malkander fpoelen,
Soo dat de felle tocht en onbefuyfde loop ,
De krachten van de ziel 7) doet rollen over hoop.

Ten leften wert de geeft, na veelderhande wooden ,
Na veelderley gevaer, in meerder kracht gevonden
Als immer van te voor; en na foo grooten fiagh,
Is vafter als hy was 8), en fchoonder als hy plach.
Nochtans niet fonder vleck s : want ongerijmde tochten
Van vleesfchelijeke luft, en ander fnoo gedrochten,
Staen noch in hem gehecht: en fchoon by hout het velt,
Noch wert hy menighmael van quade luft gequelt;
Tot dat de groote God fijn hant laet neder-dalen,
En komt hem, door de doot, bier van der aerden helen,
Verplaetft hem in zijn rijck, doet wegh den aerdfchen draf,
Verheerlijckt lijf en ziel, en waft de feilen af.
Geluckigh is de menfch, geluckigh boven maten,
Die God de gunfte doet, om dit geluck te vaten;
Geluckigh is de menfch, die hier in defen tijt
Oprechtelicken kampt, en wettelicken ftrijt.
Onfterfelicke glans, en konincklicke kroonen
Staen by den Heer bereyt, om dat gemoet te loonen ;
Te loonen maer uyt gunft ons befte doen is quaet,
Het beyl, dat ons gefchiet, en is maer uyt genaed';
Genaed' om God den Soon : Het Lam voor ons geflacbtet,
Dat heeft de vreught bereyt, by yder een verwachtet,
Die Godes heyligh merck in fyner zielen draeght,
En door den lieven Soon den Vader heeft behaeght.

Oneyndelicke kracht, noyt recht begrepen wefen ,
God, Vader, Sone, Geeft; die, boven al gerefen ,
Woont in uw eygen feif; koom, ftercke dijnen knecht,
Als werelt, vlees, en bloet , en duyvel hem bevecht.
Koom, leer ons fwacken geeft foo op der aerden ftryden,
Dat wy, na defen tijt, deel hebben in 't verblyden,
Dat voor uw heyligh volck voor eeuwigh is bereyt,
Daer defe romp en ramp magh werden af-geleyt.

KORTE VERKLARINGHE EENIGER DINGHEN.
1) Aenfehout dit boeren-tuygh. De lefer gelieve hem niet te ftooten , uyt oorfake dat, in een foo voortreffelycken en gewichtigen fake, als in de Chriftelycke Self-ftrijt, by ons gebruyckt
wert een finnebeelt ofte gelyckenisfe , genomen van een Hecht hu jSmans gereetfehap , het welcke wy een keerne noemen, dewyle de heilige mannen Gods, de gaufche Schrift door, ja de Heere
Chriftus felfs, als een fonderlinge vermakelickheyt fchijnt genomen te hebben , de gelyckenisfen by hem gebruyekt (felfs in faken de faligheyt betreffende) te ontleenen van dingen der lantlayden ;
daer nochtans een yder weer als kennelijek is , dat hem (die de wijfheyt des vaders is) geen andere ftoffe en konde ontbreken; fpreeckende mitfdien van zayen, mayen, planten, in-oogften , en
diergelijeke: infgelijex , van alderley hays-luyden tuygh, als van fchueren , dorfch-vloeren, wannen , fickels, wijn-persfen, koren-maten , vlegels, en byna van alles wat den lantbouw aengaet; ja
fomwylen foo diepe in foodanige afgeleende maniere van fpreecken fich inlatende, dat hy uytdruckelijcken zijnen hemelfchen vader,, den oneyndelijcken en onbegrypelijcken God, een lantman,
en fich felven, die daer is des vaders even-beelt, den wijuftock is noemende. Johan. 15. 1.
2) De keerne zy de menfeh. Hier mochte billichlijeken gevraeght worden , in en op wat perfoonen defen ftrijt is vallendeP waer op dieut voor antwoorde: Dat de felve plaetfe grijpt in den
wedergeboren menfche, meerderjarigh zijnde. Want wat de minderjarige kinderkens der geloovigen aengaet, of wy fchoon de felve (volgens het woort des Heeren) het rijcke der hemelen aenrekenen,
als in Chrifto gerechtveerdight en geheylight zijnde, nademael nochtans de felve geen werekelijcke fonden konnen begaen, foo kounen fy oock defen inwendigen ftrijt niet gevoelen; dewijle de
felve in dadelijeke werckinge is beftaende. Belangende de onwedergeborenen, alhoewel defelve een feker tegenftreven tusfehen herte en gewisfe nu en dan gewaer werden , foo vinden fy lieden
evenwel noyt in haer den rechten aert des felt-ftrijts, daer van wy hier gewagen, en is derhalve het onderfcheyt tusfehen hen en den wedergeboren geheel merckelijek. De natuerlijcke menfche
in dufdanige gelegentheyt geftelt zijnde , fiende alleenlijck op uyterlijck dingen, to weten: ftraffe ofte belooninge van menfchen, wenfcht en wilde wel, met al ziju herte , dat de fonde geen fonde
en ware , ja dat'er noch wet, noch God met alien mochte gevonden worden, daer middelertijt zijn gewisfe in tegendeel van dien hem overtuyght en tegen hem uytroept, dat fonde ja fonde zy,
en dat'er beyde een God en een Wet des felfs gevonden wort. Dufdanige ftrydige invallen hadde Pilatus, als wanner by door getuygenisfe zijner gewisfen wel een fekeren fchrick en afkeer
hadde van den Heere Chriftum te verwijfen, en evenwel nochtans (om het volck te behagen) gaf hem over om gekruyft te worden. De natuurlijcke menfche fiet alleenlijck op menfehelijeke
redelijckheyt, en als hy zijn faken daer toe gehracht heeft, dat zijn invallen deer mede eenigfins over-een-komen, foo meynt hy den ftrijt gewonnen, en Riles wel verricht te hebben. De
wedergeboren menfche daer-en-tegen, in alles alleenlijek het ooge hebbende op de eere Godes, meynt niet met alien uitgericht te hebben, 't en zy dat by fiju wille brenge onder den woorde
Godes, en tot dat hy zijne gedachten gevangen hebbe genomen tot de gehoorfaemheyt Chrifti, gelijek de Apoftel fpreeckt, 2 Corinth. 10. 5.
3) Van goede en quade finnen. 't Is de moeyte weert een wrynigh acht te nemen wet vleefch en geeft in defen te feggen is, alfoo fommige menfchen, niet geheel grondelijck hier over
bericht zijnde, lichtelijck eenige vreemdigheden in hare hersfenen deer over fonden fmeden, verliefende alfoo de vrucht, die anderfins in defe bedenckinge fich aenbiet. Vele meenen , (om het
grover gevoelen van anderen, om kortheyts wille bier voor-by te gaen) dat Vleefch hier niet enders en is als dat grove en gaufehe onbelompen deel van de menfehelijcke verdorvenheyt,
regel-recht ftrijdende tegens reden en billickheyt, en dat mitfdien de Geeft foude ziju , dat edeler gedeelte van de bewegingen onfer ziele , wefende bet redelijcke vernuft. Dan het is in beyde
mifgetaft, want den geeft eeu en 't felve te waken met de menfehelijeke befeheydenheyt, ofte met het redelijck vernuft van God almachtigh de menfchen ingeftort , tot onderfcheyt van andere
gedierten, 't is aen den geeft veel te kort gedaen ; dewyle by vry hooger meet gaen, ja menighmael tegens het menfchelijck vernuft heeft te ftryden, dewyle het verftant des vleefches is
vyantfehap tegen God, gelijek den Apoftel getuyght, Burn. 8. 7. Wy feggen daeromme, dat de geeft hier niet enders en is als feeckere heylige hoedanigheyt, door Godes geeft uytgewracht in
het verftant en wills des menfchen, een ingeboren verdorvenheyt en aengenegentheyt in de ziele tot de dingen die tegens Gods wet zijn ftrijdende. Ick hebbe luft (feyt Paulus, Rom. 7. 22.
tot beveftinge van beyde) aen de wet Gods, naer den inwendigen menfche, maer ick fie een andere wet in mijne leden, dewelcke ftrijt tegen de wet mijnes gemoets, en my de wet der
fonden, die in mijn leden leyt, gevangen maeckt.
4) Dees twee ftaen tegen een. 't Is aeurnerekenfweerdigh, dat defen ftrijt uiet en beftaet uyt naeckte inbeeldinge , ofte menfchelijcke invallen ; maer dat de felve wefenlick , eygentlick , en in
ware daet gefchiet, gelijck het felve duydelick by den Apoftel Paulus wert gefeyt ende befchreven voor een wefentlijeken ftrijt in de ziele des menfchen , Gal. B. 17. Het Vleefch begeert tegens
den geeft, en de geeft tegens het Vleefch. Defe ftaen tegen malkanderen , enz.
5) De Geeft is niet alleen. 't Is aenmerekens weerdigh , dat Vleefch en Geeft ten aenfien van plaetfe, van den anderen niet verfeheyden en zijn, maer dat de felve onderlinge vermenght
liggen door de geheele ziele. Weer uyt voort-komt , dat de menfche ten dien aenfien ale tweevoudigh en als een dubbel menfche menigh-mael wert voorgeftelt, en als op eene en defelve tijt ten
deele willigh en ten deele onwilligh , beyde ten goede en ten quade vertoont wert, gelijek de Apostel Paulus treffelick verklaert, Born. 7. 14. En hierom is 't dat den wills van den wedergeboreu menfche niet onbequamelick wert vergeleken met yemant die het eene been gefont, het andere lain of kreupel is hebbende, en die mitfdien over eleken ftap , dien hy doet, ten deele
hinekt, ten deele recht gaet. Nec enim duo contraria eidem fubjecto prohibentur inesfe, fi modo in gradibus remisfis, non in furnmis , infit ; quod hie fieri, teftantur Theologi.
6) En kantfe tegen een. De Apoftel Paulus befehrijft defen ftrijt Veenemael met dufdanige krijghfknechten ter eeuder en ter auderer zijden , als wy in defen zijn doende , Gal. 5. 17. 19.
20. 21. 22. en 23.
7) De krachten van tie ziel. 't Gebenrt fomwijlen in defen ftrijt, dat clock in de wedergehurene bet Vleefcb of fchijnt de overhant te nemen, of neck fomwijlen in der daet neemt, doeh
inane voor een tijt ; in weleken gevalle wert gevraeght, of de fulcke, geduerende haren val, moeten gehouden worden voor ware Iit-mates Chrifti P Waer op wert geantwoort, dat de felve wel
verliefen de gemeenfchap , maer niet de vereeninge met Christo; even gelijck een arm aen het lichaem, geflagen zijnde met geraecktheyt, alhoewel by voor een tijt noch warmte noch
voetfel, en treckt uyt de andere leden, te weten uyt hooft en herte, blijft evenwel een lit des liehaems, en kan door konfte der medecijnen, met genes-drancken en heylfame kruyden, weder
tot fijne vorige gefontheyt gebracht worden.
8) Is vafter als by was. De vrucht defes ftrijt is tweederley. De eerfte is: dat (na God de Heere heeft gedooght, dat de geloovige in defen ftrijt t'onder is gebleven) by leers fich felven
voor Gode verootmoedigen , fiende hoe fwack en nietigh hy is, als by tot fich felven van Gode gelaten wert. Hierom wert Paulus geflagen van den Satan, na dat hy was op-genomen geweeft
in den derden Hemel. 2 Corinth. 18. 7. De tweede vrucht is: dat hy fich felven leere verfaken , en alleene op Gode vertrouwen. De felve Apoftel feyt, dat hy in fich felven hadde het vonisfe
des doots , op dat by niet op fich felfs vertrouwen en foude, maer op God die de dooden verweckt.
9) Nochtans niet fonder aleck. Geen Chnften menfche is volmaeckt in dit leven , onfe wetenfchap onvolkomen , 1 Corinth. 13. 14. ons geloove niet volmaeckt, Marc. 9. 24. Luc. 17. 5.
ons leven en goede wercken met fonden bevleekt, Rom. 7. 17. Hebr. 12. 1. Dienvolgeus foo is de betrachtinge , felfs van den weder-geboren menfche, even maer beftaende uyt vermengde
wercken , te weten: ten deele heyligh en ten deele noch fondige: en al isfet fehoon dat de goede wercken der weder-geborenen werden veroorfacekt en nytgevoert door middelen van den
H. Geeft, en dat daeromme defelve aen yemant rnochten fchijnen ganfch en al geheylight, en van elle menfchelycke fwackheyt gefuyvert te zijn, alfoo de geeft Gods niet en fondight:
Soo islet nochtans fulcx , nademael de H. Geeft in defe niet regel-recht en werekt door fich felfs (in weleken gevalle buyten twyfel fijne werckinge ganfch en al volmaeckt en heyligh is)
maer door naiddel van de herten der menfchen, die doch van haren fondigen aert yetwes behouden ; dat der felver wercken altijt fmaken naer den groat waer over die vloeyen; niet enders
dan gelijck eenigh klaer en Poet water, uyt een fuyvere fonteyn-ader vlietende , doch door eenige vnyle gote zijn loop nemende , de foete fmaeck ten deele verlieft, en een bedorve
feve , van den onreynen door-ganck , aenneemt. Het is dan den beften voet in defen onfen fwacken ftant, daer de Geeft willigh en het Vleefch kranck is, naer den raet Chrifti, geduerighlijck
te waken en te bidden , op dat wy niet en vallen in verfoeckinge. De alleen goede God doe ons die genade !

E,:enige Godfalige mannen hebben den aert van de verfcheydene gelegentheden en genegentheden der menfchen , op de bedenckinge van Goet en Quaet vallende , invoegen , als d
]geode Tafel te fien is, afgebeelt , welcke wy,, voor het beflnyt van defen , goet hebben gevondeu bier by te voegen:

Quaet.

Ick doe het quade eu wil
het does.

Goet.

Ick en doe het goede niet,
en wil het niet doen.

Quaet.

Ick doe het quade, dat ick
niet en wil.

Goet.

Ick en doe het goede niet,
dat ick wil.

Quaet.

Ick en doe het quade niet,
en wil het niet doen.

Goet.

Ick doe het goede, en wil
het doen.

I. VIeefehelijcken menfche.

Inval van den

II. Weder-geboren menfche,

III. Verheerlijckten menfche.

TOONEEL
DER

MANNELICKE ACHTBAERHEYT,
AENGEWESEN IN DE

VOORSPRAKE, TEGENSPRAKE , EN IJITSPRAKE
OVER DE WEYGERINGE VAN DE KONINGINNE

VA S T H I,
AEN DE GESANTEN DES KONINCX

A S S TJ E R U 8,
LOT

VERBETERINGE VAN DE HUYS-GEBREECKEN DESER EELIVE.
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Hezekiel Cap. 17. vers 24. Alle velt-boomen fallen gewaer worden , dat ick, de Heere, den hoogen boom vernedert , en den nederigen boom verhooght hebbe

en den groenen boom erdort, en den dorren boom grocnende gemaeckt hebbe. Ick de Hecre fpreke het, en doe het oock.
N'

AEN DEN LEERSAMEN E KUNST-LIEVENDEN

LESER.

Wy leyden u by defen, gunftige lefer, in een konincklijcke vergadering, aen de tafel, ja in de raet-kamer van den
Groot-vorft Asfuerus; u aldaer doende hooren de bedenckingen, voorflagen, en eyndelijck 't befluyt van de feven
Perfiaenfche Vorften, over de weygeringh, gedaen by de Koningin Vafthi, aen de konincklijcke gefanten. En al is 't dat
defe gefchiedenisfe (gelijck de felve onder de bybelfche fchriften in het boeck Hefter wert gelefen) in diervoegen fchijnt
verhaelt te werden, als of de geheele vorftelijcke vergaderingh, alleen op den voorflagh Menuchams, de Koninginne Vafthi
eenftemmelick en fonder tegenfpreken had verwefen , en by hun vonnis verklaert vervallen te wefen van hare konincklijcke
weerdigheyt: Soo is 't nochtans niet buyten fchijn van waerheyt, of de voorfchreve fake (wefende van foo grooten gewichte)
zy ten minften by de voorfz. vorften (wefende alle voortreffelijcke mannen, en hen op 's lantfwijfe grondelick verftaende)
eenigermate tot onfchult van de voorfz. Koninginne in bedencken genomen; gelijck in foodanige vergaderingen de
menfchelijcke oordeelen uyt verfcheyden infichten fchier Dimmer eenpaerlijek over een dragen, immers ten minften eenige
tegenredenen gewoon zijn op te werpen, om alfoo tot beter openingh der waerheyt te mogen geraken. Invoegen dat de
Schrijver van voorfz. gefchiedenisfe, de felve ten kortften overgaende, veel eer bet befluit der faken, als den voorraet en
en inleydingh der felver, fou fchijnen op het papier gebraeht, en aen de nakomelingen gelaten te hebben, gelijek fulcx
in de H. Schrift, fonderlingh in d'outfte ftucken der felver, niet felden plach te gefchieden. Hoe het zy, wy hebben,
door het lefen der voorfz. gefchiedenisfe, oorfaeck genomen om 't ftuck van de Koningin Vafthi, en met een van alle
gehuwelijckte perfoonen in 't gemeen, wat nader aen te mercken; mitfgaders de redenen, tot beyder fchult en onfchult
dienende, poetifcher wijfe voor te ftellen; openende tot dien eynde de mont aen Charfenas, een der feven Perfiaenfche
vorfteu, doende den felven de fake opnemen in alien fchijn, als of by fich als een voorfprake van de Koningin, en by
gevolge van alle vrouwen, had gedragen; ftellende middelertijt Menucham ter anderer zijde, in geftalte om de fake van
Vafthi feherpelijek te wederfpreken, d'achtbaerheyt van de Koningh en alle echte manfperfonen ernftelijck aen te drijven,
om alfoo door de redenen, ter eender en ter anderer zijden bygebracht, des te beter aen te wijfen verfcheyden huysgebreken, die oock hedenfdaeghs niet dan al te veel by verfcheyden Nuys-houdende perfonen (God betert) te vinden
zijn; welcke alle, by gelegentheyt van defe gefchiedenisfe, en de bedenckinge bier over genomen, licht fullen konnen
uytvinden verfcheyde dingen, elck in het zijne, die ter eender en ter anderer zijden dienftigh zijn Ofte gedaen Ofte wel
nagelaten te worden.
I. De gehoude mans-perfonen fullen bier uyt, tot verbeteringh, konnen fien, hoe fy haer macht ontrent de vrouwen
hebben aen te leggen, hoe die met befcheydenheyt te gebieden, niet onbillicx te verge '' , hare achtfaemheyt niet te
mifbruyeken, de miflagen der vrouwen niet ten hartften uyt te wetten, de huysfelijcke gefchillen niet licht met derde
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gemeen te maken, en in 't kort met wijfheyt by haer te wonen , mitfgaders de felve als den kranckften vate eere
gevende, na de leere des Apoftels ').
II. De gehoude vrouwen, aen d'andere zijde, fullen hier konnen leeren hare mannen door fteegheyt niet te vertoornen,
door eygenfinnigheyt niet te verbitteren, maer liever haer gevoegelick aen te ftellen, alle middelmatige faken de man
beleefdelick in te willigen, haer, om meerderen rijckdom ofte om aenfienelicker geflachte, geen verachtingen tegens haren
man in te beelden, de rufte van de huyfhoudinge door halsfterckheyt niet te ftoren, (faken die in den aert niet quaet en
zijn, foo de felve met foetheyt niet konnen worden afgeleert) den man liever in te willigen, als door tegenftreven onluft
te veroorfaken; en in kort hare mannen onderdanigh te zijn als den heere in alle dingen 2), op dat de gene, die den
woorde niet gehoorfaem zijn, door de wandelingh der vrouwen, fonder woort gewonnen werden; en eyndelijck voor al
te trachten naer de onverderffelijcke vercieringe eens fachtmoedigen en ftillen geefts, die koftelijck is voor God 3).
III. Alle derde perfonen, oock nabeftaende vrienden wefende, fullen hier onderwefen konnen worden, niet licht haer
met de huyfkrakeelen van man en wijf te bemoeyen, als voor het meerendeel van groote moeyte en bekommeringh en
van kleynen danck wefende, gelijck uyt defe gefchiedenisfe klaerlijck is af te nemen; want fchoon in den begin de
Koningh fich fcheen te voegen naer den raet der vorften , na dat nochtans desfelfs grimmigheyt fich hadde geleyt, dacht
by weder aen Vafthi, en wat over haer befloten was, met leetwefen, gelijck wel te mercken is, van dat'er gefchiet was.
Nopende het vordere, gedragen wy ons tot het gene de lefer naer zijne gelegentheyt, uyt de volgende oeffeninge
fal gelieven aen te mercken, en zijne faken toe te pasfen.
Wat de gronden defer gefchiedenisfe, mitfgaders het gelijck ofte ongelijck des befluyts raeckt (misfchien of iemant
daer over eenigh nader bericht vereyfchen mochte), wy oordeelen (behoudens beter gevoelen) indien men het (tuck wil
opnemen gelijck het felve kortelijck in de Bybelfche hiftorie is vervat, dat Vafthi over defe daet of t'onrechte foo hardelick
is aengetaft Ofte immers boven gelijekmatigheit harer mifdaet is geftraft geweeft, en dat mitfdien de redenen van haer
fijde tot onfchult voortgebracht , by een, nuchteren rechter behoorden t'Overwegen. Onfe meeningh middelertijt geenfins
wefende, ofte God (die herten en nieren doorgront, en wiens diepe oordeelen t'aller tijt heyligh en rechtveerdigh zijn)
heeft evenwel Vafthi rechtveerdighlick verworpen , als in fijn fonderlingh beleyt doorgaens gewoon zijnde den hoogmoedigen
te vernederen, den nederigen te verheffen: alfoo 'er allenthalven een wijt verfchil is tusfchen 't gene dat by God in
fijnen ongrondelicken raet heymelicken is befloten , en tusfchen het gene dat by menfchelijcke oogen opentlijck wert
gefien 4) . Wy willen evenwel niet loochenen, of de fake van Vafti fou haer vry al wat ongefiender vertoonen, ingeval daer
by werde gevoeght d'omftandigheyt, die Jofephus de Joodfche hiftory-fchrijver daer toe doet 5), te weten : dat fy (of
fchoon de grootvorft Asfuerus tot meermalen de feven kamerlingen tot haer affont) evenwel met een fteege norfigheyt
weygerigh bleef den Koningh te believes, daer fy in alter manieren de fake wel op een fachter en veel beleefder voet
had konnen laten af-loopen, hebbende, door eerbiedige betuigingh van gehoorfaemheyt, den Koningh haer onfchult doen
voor-dragen, by iemant daer toe in 't byfonder af te fenden. Ofte ingeval heusfche en hooffche woorden niet hadden
mogen gelden, foo had het immers allenthalven beter geweeft goetwillige onderdanigheyt te betoonen, in een fake die uyt
haer eygen aert niet quaet en was; als met hartneckige weygeringh den Koningh tot grimmigheyt te verwecken, en den
felven , foo doende, nadencken te geven van verachtinge, fonderlingh in foo grooten vergaderingh , daer hem ten hooghften
gelegen was , fijn macht, groot-achtfaemheyt , en mogentheyt den volcke in te drucken.
Voor befluyt , goetgunftige lefer, wy zijn geenfins gefint veelderley redenen voor ons tot onfchult by te brengen, ten
aenfien misfchien by iemant gefeyt fou mogen werden, de beweegredenen ter eener en ter anderer zijden , hier bygebracht,
niet behendelick genoegh by een gevoeght en in een gefchakelt te zijn; want, al wat iemant misfchien mis-flagen fou
mogen noemen, ofte buyten de palen van de kunft oordeelen te gaen; het felve konnen wy niet alleen, by den genen
die het ambacht verftaen, ten vollen verfchoonen , maer oock tot loffelicke en op den tijt pasfende voorvallen, bequamelick
verdrayen; en dit alles, mits alleenlick aenwijfende de gelegentheyt der gener, die defe rollen over hant fpelende, ten
lien tijde door de vleugels van den wijn gerefen zijnde buyten alle kunft-regels, mitfgaders boven ontfagh en vreefe,
geen fwarigheit maeckten met fchielicke en fchietende invallen, den Koningh felfs nu en dan op fijn zeer te taften, gelijck
oock Clytus in de maeltijt van Alexander, eertijts in dufdanige gelegentheit wefende, boutelick heeft beftaen ; wefende
(foo het fchijnt) ontrent die oude tijden de hooffche pluymftrijckerije niet foe, diep gewortelt in de gemoederen der
gener die de ooren der Prinsfen befaten, als wel in de volgende eel-Ewen; gelijck uyt de vergelijkinge van beyde lichtelijck
is af te nemen.
Meer, gunftige lefer, hadden wy u voor ditmael niet te feggen: leest tot verbetering, ende vaert wel.
1) Petr. 3. 7.

2) Ephef. 5. 22.

3) 1 Pete. 3. 1.

4.) Heft. 2. 1.

5) 2 Sam. 22. 28. Luc. 1. 51. 52.

0) Li het 11. Boeck van de outheyt der Joden. cap. 0.
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Het gefehiede ten tijde Ahafueros (die Koningh was van Indidn tot aen
Mooren-lant, over hondert en feven-en-twintigh landen), doen by op fljn
koninghlijcken ftoel fat, op den burght Sufan, in den derden jare zijus
koninghrijcx, dat by hem een maeltijt maeckte alien zijnen vorften en knechten,
namelick den geweidigen in Perfen en Meden, den lantvooghden ende overften in zijnen landen: ten eynde hy Tien liet den heerlijeken rijckdom zijns
koninghrijcx, en de koftelijcke heerlickheyt zijner majefteyt, vele dagen langh,
namelijck hondert-en-tachtigh dagen. En doe die dagen uyt waren, maeckte
de Koningh een maeltijt alien voleke, dat op de burght Sufan was, beyde
groot en kleyn, feven dagen langh, in den hove des hofs aen den huyfe des
Koninghs. Daer hingen witte, roode, en geele lakens, met zijde ende fcharlaken
zeelen gevaet, in zilveren ringen op rnarmeren calumnen: de bancken waren
gulden en zilveren, op 't plaveytzel van groenen, witten, geelen, en fwarten
marmerfteen gemaeckt. Ende den dranck droegh men in gulden vaten, en doorgaens in anderen ende anderen, en koninghlijcke wijn de volheyt, als dan de
Konkh vermocht. Ende men ftelde niemant wat hy claucken foude, want de
Koningh had alien voorftanders in zijn huys bevolen, dat een iegelijck fou
doen, als bet hem behaeghde. En de Koninginne Vafthi maeckte een maeltijt
voor de vrouwen in den Koninghlijcken huyfe des Koninghs Ahafueros. En aen
den fevenden dagh doen de Koningh poets moets was van wijn, hiet hy
Mahunam, Bifta, Harbona, Bichtha, Abachtha, Sethar en Charcas, de feven
kamerlingen, die voor den Koningh Ahafueros dienden, dat fy de Koninginne
Vafthi haelden voor den Koningh, met de koninghlijcke kroone, dat by den
volcke en vorften wefe hare fchoonheyt: want fy was ganfch fchoone. Doch
de Koninginne Vafti woude niet komen, na den woorde des Koninghs door
zijne kamerlingen. Doe wert de koningh Peer toornigh, en fijn grimmigheyt
ontbrandde in hem. En de Koningh fprack tot den wijfen , die hen op 's lants

I

wyfe verftonden (want des Koninghs fake moefte gefchieden voor elle verftandigen in recht en handel : de naefte nu die by hem waren, Charfena,
Sethar, Admatha, Eharfis, Meres, Marfena, en Menuehan, de feven Vorften
der Perfen en Meden, die bet aengefichte des Koninghs fagen, en faten
boven aen in 't Koninghrijcke): wat men voor een recht aen de Koninginne
Vafthi doen foude, daerom dat fy Wet gedaen had na de woorden des
Koninghs, door zijn kamerlingen. Doen fprack Menuehan your -den Koningh
en den Vorften: De Koningin Vafthi heeft niet alleen aen den Koningh quaet
gedaen, maer oock aen alien Vorften, en aen alien volcken, en in alien
landen des Koninghs Ahafueros. Want foodanigen daet der Koninginne fal
uytkomen tot elle vrouwen, dat fy haren mannen verachten voor hare oogen,
en fulleu feggen: De Koningh Ahafueros hiet de Koninginne Vafthi voor
hem komen, doch fy en woude niet. Soo fullen nu de Vorftinnen in Perfen en
Meden p ock alfoo feggen tot alle Vorften des Koninghs, wanneer fy foedanighe
daet der Koninginne hooren; foo fal fich verachtens en toorns geuoegh vet.heffen. Behaget den Koningh, foo late men een Koninghlijek gebod van hem
uytgaen; en fchrijven na der Perfen en Meden- wet, weleke men niet en
derf overtreden : dat Vafthi niet meer voor den Koningh Ahafueros kome,
en de Koningh geve haer koninghrijcke haren naeften, die beter is dan zy.
En dat defen brief des - Koninghs, die gemaeckt wert, in zijnen ganfchen
koninghrijcke (welck groot is) luytbaer worde: dat alle vrouwen hare mannen
in eeren houden, beyde onder den grooten en kleynen. Dat behaeghde den
Koningh en den Vorften wel: en de Koningh dede na de woorden Menuchans.
Doe wierden brieven uytgefonden in ellen landen des Koninghs, in een
yegelijck lant ua zijner fchrift, en tot een yegelijck volck na zijner fprake,
dat een yegelijck man de overheere in zijn huys zy: ende liet fpreken na de
fprake zijn voleks.
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Na Xerxes is 't rijck op zijn loon Cyrus, weleke de Griecken Artaxerxes
noemen, eerft gekomen. Als nu defe Artaxerxes Koningh in Perfen geworden
was, is 't Joodfche volck in groote benaeutheyt gekomen, foo datfe byna elle
uytgeroeyt zijn. uyt oorfaeck die wy bier na fullen verhalen ; want wy te
voren van defen Koningh wat feggen moeten, hoe dat een Joodfch wijf (die
van Koninghlijcken ftamme geboren was, en gelijek men daer van feyt,
het Joodfche volck van het verderven verlofte) tot een echte vrouwe genomen heeft.
Want als de Koningh Artaxerxes tot het koninghrijck gekomen was, en
van India tot aen Mooren-lant toe lantvoogbdyen (welek 127 geweeft zijn)
had beftelt , hielt by in 't derde jaer zijns rijcx met zijn raets-vrienden en
overften der Perfen een koftelijcke en heerlycke maeltijt, gelijck foo machtigen
Koningh betaemt , en heeft 180 dagen zijn Koninghlijcke beerlijekheyt fien
laten. Daer na heeft by veel vreemde en uytlantfche geffachten en volckeren,
met haren gezanten, 7 dagen laugh te gait gehouden, weleke gafterye was
toegericht in de navolgende maniere.
De Koningh liet een fchoone tent maken , die op gouden en filveren
kalomnen ftont , met koftelijcke voorhangfelen en tapyten van purper geciert,
deer onder veel duyfent menfchen fitten mochten; daer in liet hy gouden
drinek-vaten dragen, die met koftelijcke edel-gefteenten ganfch luftigh en
wonderlijck waren opgepronckt. Hy had oock zijn dienaren bevolen, niemant
(op de Perfifche wijfe) tot drinckeu te dwingen , of te noodigen: maer iegelijck vry te laten wat hem geliefde te drincken. Hy liet oock in het ganfche
lantfchap uyt-roepen, dat een iegelijck van fijn arbeyt opbouden, en voor
zijn koninghrijck een hooghtijdelick feeft fommige dagen foude vieren.
Alfoo heeft oock de Koniuginne , met namen Vafthi, voor de vrouwen een
gafterye in den koninghlijcken hove gehouden. En de Koningh liet Vafthi
tot hem ter maeltijt roepen, op dat hy haer aen fijne lieve gaften toonde,
nademael fy met fchoonte hares lichaems alle vrouwen verre te boven gingh.
Maer fy wilde het Perfifche gebod houden, het weleke den vronwen verbiedt
datfe haer van niemant vreemts fullen later aenfchouwen, en verfcheen niet

voor den Koningh. En of hy wel dickmael de kamerlingen tot haer fchickte,
foo bleef fy evenwel by haer voornemeu, en wilde niet komen.
Doen went de Koningh over haer toornigh, Het fijn gaften gaen, beriep de
feven Wyfeu (die by de Perfen de wetten plegen uyt te leggen) te famen ,
verklaeghde fijn wijf voor haer, en hielt haer voor hoe fe hem was ongehoorfaem geweeft, mits zy foo dickwils van hem ter maeltijt beroepen
wefende , en nochtans niet had willen komen; begeerde daerom van haer te
booren wat zy voor een oordeel verdiende. Doe feyde eener, met name
Mucheus, dat niet alleen hem, maer oock alle Perfianen een fchande daer
door gefchiet ware : want het ware te beforgen, zy fouden voortaen alle van
hare vrouwen veracht zijn, en in fpot en fchande levee moeten: want de
vrouwen haer mannen lichtelijek niet meer vreefen nosh eeren louden,
aengefien fy een exempel aen de Koninginue Vafthi badden, die haer tegens
foo machtigen Koningh ftout en hooghmoedigh bewefen hadde. Daerom by
den Koningh riet fulcke ongehoorfaemheyt hooghlick te ftraffen, en daerna
fulcken oordeel, als tegens de Koningin gegaen is, een yegelijck verkondigen
laten. Is daerom eyndelijck befloten, dat Vafthi verftooten, en hare koninghlijeke eere en weerde een andere vrouwe fou gegeven worden. Maer nadien
de Koningin Vafthi den Koningh feer lief was, mits bare fchoonheyt, en haer
nochtans om der wet wille niet langer dorfte behouden, was by feer daer
over bedroeft, dat het hem niet na fijn wille gaen mochte.
Als hem nu fijn raden en vrienden foo bedroeft fagen, hebben zy hem
geraden , by wilde doch der vrouwen vergeten, en fulcke onnutte liefde uyt
der herten en finnen flaen, en in 't gaufche lant na d'alderfchoonfte jonge
dochters vragen laten, en hem uyt den felven een echte vrouw verkiefen;
want wanneer by een antler nam, dat hem dat verlangen na d'eerfte haeft
fou vergaen, en foo mochte hy eener anderen door dagelijckfche bywooninge
lichtelijck gewennen. Sulcken raet heeft de Koningh gevolght , en terftont
fijne dienaren bevolen in 't ganfche rijck de alderfchoonfte jonck-vrouwen na
to foeeken , ende hem toe te voeren , enz.
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Asfuerus, in de vreught van fijne feeft gefeten,
Nu van den wijn geraeckt, en vrolijck na den eten ,
Wil, uyt een open hert en met een luchten fin,
Vertoonen aen het volck de fchoone koningin :
Dies fent men na de fael, daer al de groote vrouwen ,
Verfcheyden van de mans, met Vafthi maeltijt houwen ,
Men feyt haer dit bevel van 's koninghs wegen aen ,
Sy laet des niet-te-min de boden ledigh gaen.
Hier over is de Vorft in gramfchap op-geftegen ,
En geeft aen fijnen raet de Taken op te wegen :
„Tfa mannen! (roept de prins) hier client te zijn beraemt ,
Wat dat een wijf verdient die haren man befchaemt."
Stracks rijft'er groot gewoel, (gelijck men kan gelooven)
Men wil de koningin van haren ftaet berooven:
Men noemt haer fieren moet en kop vol fotten waen,
Men fchildert leelijck of al wat'er is gedaen.

Het fchijnt dat in den raet geen menfche zy gevonden ,
Die voor de koningin het ftuck heeft aengebonden,
Dies wert de jonge vrou in haeften onderdruckt,
En fonder tegen-weer van haren ftoel geruckt.
Wy, lefer, even nu in defe laetfte tijden ,
Gaen voor de koningin, en alle vrouwen, ftrijden;
Want fchoon haer broofe jeught verviel in dit verdriet,
Het ftuck by haer begaen en was foo leelijck niet.
Hier fal een vrouwe-man de koningin verfchoonen,
Daer fal een ftrenge vorft haer ongelijck vertoonen;
Dies wort er op het left een vonnis uyt gemaeckt ,
Dat Vafthi niet alleen, maer alle vrouwen raeckt.
Koomt hier dan, wijfe mans, koomt, onbefuyfde vrouwen,
En leert uyt dit gefpreck uw plichten onderhouwen :
Want als men man en wijf by beurten tegenfpreeckt,
Dan fiet men alderbeft wat hier en daer ontbreeckt.

Zie hier het groot tooneel in 't Perfifch hof ontsloten ,
Waer op des koninghs en der mannen achtbaerheit
Beweert wordt, Vafthi uit haer hoogen ftaet verftooten,
Na dat haer zaeck was voor en tegens haer bepleit.
Charfena, Perfifch vorft, zoeckt door de kracht van reden
D'onfchuld der koningin to ftellen in den dagh.
Maer Menuchan betooght, dat zulcke vrouwezeden
Zijn ftrydigh, uit der aert, met 's keizers hoogh gezagh.
Waer op het vonnis volght : ten fpieghel van de vrouwen,
Die ongehoorfaem zijn aen 't mannelyck gebodt.
Dit geeft de ridder ons in dit tafreel to aenfehouwen ,
En toont hoe hooge ftaet verkeert door 't wisfellot.
Men kroon den dichter, die zoo wel dit (tuck ontleedde,
En door de poezy met klem van reen bekleedde.
F. H.
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Geduchte werelt-vorft 11 , die niet alleen de landen ,
Van Gangis rijken ftroom tot aen de dorre ftranden
Van 't heete Mooren-rack, met wapens overwint,
Maer oock, door foete gunft, het rijck te famen bint ;
Nadien het u behaeght, hier midden in de gaften,
Een fake van gevolgh te laten ondertaften,
Soo doe my defe gunft , ter eeren van den wijn,
Dat ick, in dit gefpreck, magh openhertigh zijn;
Ick fal de ganfche faeck ten kortften overhalen
Na my de reden leyt; of, koom ick af te dwalen
Wat verder als het dient, ick bidde, neem gedult,
't En fchort niet aen de man, uw tafel heeft de fchnit
De wijn, beroemde vorft, ontfluyt de ftomme monden,
En roert de geeften om tot aen de diepfte gronden;
De wijn van losfen aert wijckt dick mael uyt de baen ,
Doch wijft des niet-te-min de rechte waerheyt aen.

Na dat, op uw bevel, door Perfen en door Meden,
Byna het ganfche lant te gafte was gebeden ,
Te Sufan 2) op het Plot, en dat de rijcke pracht,
Van menigh koninghrijck hier binnen was gebracht,

Soo waert ghy menighmael met defe faeck beladen ,
En liet in grooten ernft met al het hof beraden ,
Hoe dit geweldigh feeft, door uwe gunft bereyt ,
Ter eeren van het rijck, mocht werden aen-geleyt.
Na vlijtigh onderfoeck van veelderhande wetten,
Beliefdet uwen raet een tafel-keur te fetten,
Dat niemant, wie bet waer, een ander porren fou,
Te drincken op het feeft meer als by drincken won.
0, vorftelijck gebodt! dat alle (node rancken,
Van gullen overdaet is machtigh af te dancken;
Ick wenfchte dat het volck eens matigh konde zijn,
En maken foete vreught het eynde van den wijn.
Noch wert'er voorgeftelt, dat by de groote vrouwen
In eenigh ftil vertreck belt diende feeft gehouwen 3),
Op dat het teere voick mocht leyden haren dans,
In ftilte, fonder fchrick, en verre van de mans.
Dit docht u wonder nut, en liet daerom gebieden ,
Dat juyft naar dit bewerp, hier alles fou gefchieden ;
En hier uyt is 't gebeurt, dat al dit machtigh hof
Is vrolick , fonder twift, tot uwen grooten lof.
't Is nu de fefde maent, dat wy geheele dagen
Te famen befigh zijn, om luften op te jagen;

I) Asfueros was Koningh van Indien af, tot see 't Moorenlant toe, over hondert en feven.en-twintigh landen , gelijek gefeyt wert Efth. 1. En al is 't foo, dat de vorige Koningen van
Meden en Perfeu een geweldigh rijck befeten hebben, foo en is nochtans niet ten derfelver gekomen tot aen de grenfen des Moorenlants, tot Cambyfes de foone van Cyrus toe, die Egypten
t'ondergebracht hebbende, heeft wed iet tegens het Moorenlant voorgenomee, dock is datelick in Egypten geftorven, aleer feven jaren in het rijck gefeten te hebben. Juft. 1.
2) Sufan was de hooftftad van • Perfen, alfoo genaemt van de riviere Sufus, ofte (gelijek andere meynen) van Sufan: dat in de Perfiaenfche tale een lelie beteyckent, van welcke aldaer
groote menighte wies. Plin. lib. 13. cap. L getuyght dat de Koningen van Perfeu te Sufan haer hof hielden; Athameus dat de felve des winters te Sufan, des fomers te Ecbatanen haer metter
woone begaven ; lib. 2. cap. 13.
3) Flavins Jofephus, fehriiver van de outheden der Joden , en Herodotte, , out Grieve Authenr, getuygen dat de Perfen en Meden een nude gewoante hadden , gem vrouwen in de maeltijden
der mannen toe te laten, invoeg,en dat alleenlijek manuen met manner, en vrouwen met vrouwen hare feeftdagen hidden, om de redeneu bier na breeder verhaelt.
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Al wat een menfchen hert fijn leven oyt bedacht,
Dat wert, tot ons vermaeck , in defe feeft gebracht.
Het vorstelick gebou, een fael voor groote fcharen ,
Staet heerlick , naer de kunft , verheven op pilaren
Van rijcken rnarmerfteen, vol aders , fchoon gepleckt ,
Met koftelijck tapijt van alle kant bedeckt.
Wy lien niet als porphir, niet als albafte vloeren,
Als gulden muer-gefpan , gehecht aen zijde fnoeren;
De bancken van de fael zijn altemael vergult,
Soo dat het ruym gebou is van den glans vervult
Hier blinckt het edel gout , gedreven met den hamer,
Daer fchiet een helle fteen haer ftralen door de kamer ,
(Al vaten tot den dranck). Al fchenckt men menighmael,
De wijn is altijt vers, en ftaegh een nieuwe fchael.
Offchoon hier niet een menfch wert tot den dranck gedreven ,
De wijn wort onder dies foo mildelijck gegeven ,
Soo vriendelick bedient, dat niet een eenigh man ,
Van 't foete druyve-nat fich wederhouwen kan.
Hier komt een groote kop vol grieckfche wijn gefchoncken ,
Dies wort'er op den vorft en fijn gemael gedroncken ";
Van elders rijft een fchroef, die, met een nieuwe vont,
De wijsheyt uyt het hert, den wijn jaeght in den mont.
Wy fmelten in de vreught : de vorftelicke forgen
Zijn in de keucken-damp of in den wijn verborgen ;
De fangh , het fnaren-fpel , en ander Poet geluyt,
Drijft ons de rechte fucht van grooter dingen uyt.
Hoe woelt het dertel volck ! het is genoegh te mercken ,
Hoe feer het krachtigh nat in ons begint te wercken
Hoor wat'er voor geraes rijft door de ganfche fael ,
Schier yder van den hoop fpreeckt onderfcheiden tael.
De konincklijcke gunft heeft ons , voor alle vonden ,
De blijtschap ingeftort , de vreughde toegefonden ;
Dies ftaet het hooft verftelt, en wie en voelt'er niet,
Dat hem geen nuchter hert, maer dwafe luft gebiet;
Noch is het niet genoegh: de koninck, niet te vreden
Met al dit groot beilagh , vol overtolligheden ,
Nu menighmael vernieuwt, gaet vorder als hy plagh ,
En hiet de koningin te brengen aen den dagh ;
Beveelt het aerdigh beelt, voor hem alleen geboren,
De perel van het rijck , tot zijn vermaeck gekoren ,
Beveelt het weerde pant, vol wonderlijcken glans,
Te ftellen voor het oogh van al de rouwe mans.
Onaerdigh, als wy zijn, en onbeleefde gaften,
Wy laten ons te feer met weldaet overlaften ;
Hoe gaen wy dus te werck? is by ons geen befcheyt,
Hoe konincklijcke gunft dient aen te fijn geleyt?
Ach! noyt en wifter menfch recht op fijn hoofs te leven
Die ftaegh aenveerden dorft al wat de prinsfen geven
't En is, in mijn verftant , geen ruftigh edelman ,
Ten zy dat by de gunft van prinsfen vieren kan ;

Hy bedelt niet alleen , die, met een liftigh jocken ,
Der prinsfen milde fncht weet over hem te locken ;
Een die gedurigh neemt en noyt fijn handen fluyt,
Dat is , in onfe tael, een pracher in fijn huyt.
Doch, fchoon het ganfche volck wou dertel zijn, wy feven,
Wy , die den koninck zelfs tot raden fijn gegeven,
Wy, die fijn aen het hof en voor het ganfche lant ,
Als lichten in der nacht , als bakens aen de ftrant;
Wy dienen bovenal, tot voorftant van de wetten,
Ons tegen dit bedrijf met krachten aen te fetten ;
Wy dienen onfen prins , en fijnen milden fin ,
Te ftieren tot behout van onfe koningin ;
Wy dienen malle drift met aller vlijt te ftraffen ,
En wat'er niet en voeght vrymoedigh af te fchaffen ;
Doch meeft ons eygen hert te fpenen van de luft,
Dewijl het ganfche rijck op onfe fchouders ruft.
Dit heb ick van 't begin den koninck voor-gedragen ,
De vorften aengefeyt , de gaften voor-geflagen ;
Doch fchoon ick dit en dat, op goede gronden, riet,
Staegh voerder yemant uyt, die 't weder ommeftiet.
De koninck geeft bevel aen al de kamerlingen ,
De weerde koningin van haren dis te bringen
Tot hier in dit gewoel. De feven mannen gaen ,
En feggen onfe vrou de vreemde boodfchap aen.
De wijfe koningin , die ftracx wel konde ramen ,
Van waer dit nieu bevel en feven boden quamen,
Te weten uyt den gront van eenigh luftigh glas,
Zeyt ons gefanten af, en hout haer daerfe was.
Mehunam is geftoort , en koomt fijn wedervaren ,
Met opgetogen zeyl, den koninck openbaren;
Hier uyt is, door de zael, een groote ftrijt ontftaen ,
Men riep: „des konincks woort is hier te kort gedaen,
Hier is het ftraffen nut." Stracx wert'er voorgeflagen,
Mevrou van haren ftaet en uyt het hof te jagen
Een ander korfelhooft wil, datfe met gewelt
Hier binnen zy gebracht en voor den prins geftelt:
Een derde, die het ftuck ten beften fcheen te wenden,
Meynt dat het beter zy noch eens om haer te fenden.
De koninck is verbaeft en, mids het los gefchal ,
Onfeker wat by doen, of wat hy laten fal.
Mijn Heeren , laet de faeck wat nader ondertaften,
Eer wy de koningin in eenigh deel belaften;
Een yder fwijge ftil en wege dit geval,
Tot ons het ganfche ftuck ten vollen blijcken fal.
Die ftaet am yet te doen of om te laten vaten ,
Die ftel het aen den tijt. De tijt fal openbaren,
Wat yder dient gedaen. Het is een malle daet ,
In dingen van gevolgh te nemen kleyn beraet.
Men roept hier over hoop , met onbedachte reden:
Het konincklick gebot is waerlijck overtreden;

1) Dade maniele van doen, to weten op de gefolitheyt van Prinsfen to drincken, fchijnt van oudeu tyden tot in oufe eeuwen toe gebleven te zijn. flier over heeft Plutarchus, mijn
oordeels, wel gefej t: en gelijek een Poeet van onfen tyde wel gefongeu heeft: Una talus fanis nullam potare falutem. Dat is: Het is gefont voor de gefonde , geen gefonthejt to drincken.
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Hier tegen dient voorfien. Heer koninck, hoort een woort ,
Ghy Cult op uw princes niet langer zijn geftoort:
Daer woont een dapper volck hier boven op de bergen ,
Dat met een loofen vlucht den vyant weet te tergen ;
Want, als het uyt den ftrijt met losfe toomen vliet ,
Dan isfet dat het meeft met felle pylen fchiet ".
Dit is een vrouwen kunft, ons dienftigh tot genuchten:
Sy fchieten in 't vertreck , fy treffen aisfe vluchten ;
En hoe dit geeftigh volck ons bede verder werpt,
Hoe ons de foete luft Wert dieper ingefcherpt.
Wie heeft'er in den haes of ander wilt behagen ,
Indien hy mitt de vreught om dit te mogen jagen?
Een weyman prijft den loop, al duertfe noch foo langh;
De jaght, de foete jaght, is beter als de vangh.
Het baert geen herten-leet , maer eer een foet vermaken ,
Als yemant dat hy wenfcht niet ftracx en magh genak en;
Een wijf dat altoos geeft, en niet ontfeggen kan ,
Die acht ick onbequaem te woonen by den man.
Daer is geen twijffel aen, dit weet de koninginne,
Al wat'er is gefchiet is voetfel aen de minne;
Men hielt en over langh en heden voor gewis,
Dat uytftel van vermaeck is water in de fmis.
Doch als ick recht bemerck den oorfpronck defer faken,
Sy dunckt my , niet den prins , maer ons alleen te raken ;
Doorfiet eens machtigh vorft, den gront van dit gefchil:
Het is om ons gedaen, en niet om uwent wil.
Wy zijn het even felfs, die met geheele krachten
De fchoone koningin hier op de fael verwachten ,
En nu het ydel hert fijn luften niet en vint,
Soo toont fich dees en die geweldigh ongefint.
Wy daciiten met vermaeck ons dertel oogh te voeden ,
En nu het niet en valt, foo fchijnen wy te woeden ;
Wy woelen over hoop, en maken groot gekrijt ,
Maer dat ons gaende maeckt, en is maer enckel fpijt.
Wat is doch onfe vorft aen dit krakeel gelegen ?
Voorwaer ons fotte drift en meet hem niet bewegen ,
Hy vint fijn bed-genoot wanneer bet hem behaeght,
Noyt heeft fijn frisfche jeught fich over haer beklaeght.
Me-vrou is by den prins , wanneer fy Overt ontboden ,
Sy heeft noyt fijn geficht, noyt fijnen kus ontvloden :
Is haer het eerlick hert voor ons gewoel befchaemt?
Wat isfer dat'er meer een echte vrou betaemt?
Sal dit een deughtfaem ,wijf van haren man verfteken ?
Sal hier om eenigh man een vafte trouw verbreken?
Sal dit de koningin berooven van de kroon?
Ach, voor een goede daet is dat een quade loon!
Met oorlof, grootfte vorft, ick fal wat hooger rijfen,
Ick moet u naerder gaen , en metter daet bewijfen
De deught en 't kloeck beleyt van uwe koningin,
Die wijs en eerbaer is , oock tegens uwen fin.

Meent yemant dat de vrou, in al's en t'aller ftonden
Is, met foo ftrengen plicht, aen haren man gebonden,
Dat zy moet veerdigh fijn, in al wat hy gebiedt,
Men fegge wat men wil, voor my, ick meyn het niet.
Een man kan zijn geneyght, (gelijck men menighwerven
Het redelijck vernuft feet in den menfch verfterven ,
Wanneer een heete koorts hem door de leden dwaelt,
En met een fellen brant leyt in het hooft en maelt)
Een man kan zijn geneyght een vrient te willen grieven ,
En roepen om geweer, fal hem het wijf gelieven?
Een man kan zijn geneyght oock tot fijn eygen fchant;
Sal hem een wyfe vrou in alles fijn ter hant?
Een man kan nuchters monts een goede faeck belasten ,
En na den derden dronck, in 't midden van de gaften,
Herroepen fijn bevel, en doen een quaden flagh,
Wie oordeelt dat de vrou van 't eerfte wijken magh?
De wille van de menfch, al isfe fchoon de lefte,
En dient niet alle tijt gehouden voor de befte;
't Gunt, dat men eerft gebiedt, is menighmael foo goet,
Dat oock de tweede wil daer onder buygen moet.
Daer komen, nu en dan, daer komen ja gevallen ,
In welcke menighmael een vrouwe niet met alien
Magh hooren naer het woort van haren over-heer,
Al dringht hy wonder hart, al roept by bijfter feer.
Gevoel, voorfichtigh vorft, gevoel in defe faken
Gelijck de reden eyft: ghy liet hier wetten maken
In wefen van een prins, en wout dat yder vrou,
Verfcheyden van de mans, haer vreughde nemen fou.
Ghy kent het oude recht van Perfen ende Meden ,
Een fpoore tot de tucht, een regel van de zeden;
Dies hebt ghy metter daet ons vaderlicke wet
Op defe feeft vernieut en weder in-gefet.
Dat is een vafte keur, in vollen raet befloten,
Niet aen den dis gemaeckt, of met den wijn begoten;
Dat is een oude wet, een yder in-geprent,
Beveftigt door den tijt, en over al bekent.
Dat is een reyn gebodt, op dat geen eerbaer' ooren ,
In eenigh rou gelach, en fouden dingen hooren
Nadeeligh voor de tucht , en brengen uyt de feest
Een doodelick vergif, een kaneker in den geeft.
Indien de koningin hier tegen waer gekomen ,
Ther diende dan (ick ken't) den fcepter af-genomen ;
Maer nu de wyfe vrou op uwe wetten paft ,
Hoe wertfe doch fo hart van yder aen-getaft?
Geluckigh is de ftaet, wanneer de groote vorften
Sijn voetfters van de tucht, gelijck met eygen borften ,
Dat is: door eygen doen. Geluckigh is de ftaet,
Wanneer de koningh felf in deughden vooregaet.
Ghy, voeder van het lant, en hoeder van de fteden,
Bevecht de reyne tucht, en quetft de goede zeden ,

1) De hiftory-fchrijvers geteygen van de Perfen, dat de felve in het vluchten met achter uyt te fchieten aen hare vyanden groote fchade wiften te doen. Sie hier van Plutarchue in het
leven van Crasfui , en anderen.
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Ghy, die het dertel volck eerft palen hebt gefet,
Verbreeckt het oude recht, en doot uw eygen wet.
Tot heden op den dagh zijn alle jonge vrouwen,
Ten goede van de mans, van weelde wederhouwen,
En in het huys geplant : dies fchoon wy gaen te gaft,
Soo blijft'er noch een forgh die op den hafpel paft:
De vrou neemt vlijtigh acht op onfe jonge dieren ,
Sy laet haer oogen gaen ontrent de kamenieren,
Sy let op alle dingh, foo dat'er niet een knecht,
Tot na-deel van het huys , fijn parten aen en recht.
Hier by komt defe vrucht : het wijf in huys gebleven,
En fiet noyt hoe de man by wijlen placht te leven,
Wanneer hy door den wijn , ontrent een vollen dis,
In vreemde lijmery ganfch uyt-gelaten is;
Dit hoot haer in den toom , en doet de mannen achten ,
Dit leert haer wonder veel van onfen geeft verwachten.
Die t'huys, en by het volck, wil houden fijn gebiet ,
En magh niet vrolijck fijn, dan als men 't niet en fiet.
Maer dit en fal voortaen in Perfen niet gebeuren ,
Nadien de Vorft begint de wetten af te keuren;
Nadien de koninck felfs fijn lieve weder-paer
Doet roepen by de mans in alle fot gebaer.
Ach! waer een teer gemoet genaeckt ontrent de fonden ,
Daer wert het oogh gequetft, het oore wert gefchonden,
Hier door een flint geficht, daer met een dertel woort;
Het quaet gelijckt de peft: het fet geweldigh voort.
Ach! wie het vat beftaet fijn hoepen af te breken,
Veroorfaeckt dat de wijn moet in de kelder leken.
Ach! waer in eenigh rijck een goede wet vervalt,
Daer fiet men dat het volck met losfe toomen malt.
Neern my ten beften af, al wordt ghy vergeleken
Met yemant die, het breyn door koortfen aengefteken ,
Yet tegens eygen nut, yet tegens recht gebiedt,
Al dunckt het yemant vreemt, 't is buyten reden niet.
Ghy zijt op defen dagh ganfch buyten alle maten ,
Ghy zijt tot ons vermaeck te bijfter uyt-gelaten :
Ick bidde noch een-mael, o vorft, vergevet my ,
Ick noem uw groote gunft een foete rafery.
Ghy zijt op ons verlieft, dat jaeght u buyten reden,
Ghy brant als in de koorts van overtolligheden :
Betoom u milden geeft; waer wilt ghy vorder gaen ,
Ghy hebt te defer tijt ons eer genoegh gedaen;
't Is quaet al wat'er volght, uw vrientfchap is volkomen ,
Al wat'er boven rijft , en dient niet aengenomen;
De gunft, die aen het volck hier noch gefchieden fon,
Kan niemant dienftigh zijn, als tot gewisfen rou.
De weldaet wert den menfch wel fomtijts aengedrongen ,
En 't dient hem tot verderf. De fimme doot haer jongen,
Mits datfe veel te feer de teere leden dout,
En in haer dwafe min geen middelmaet en bout.
Wat wilt ghy vyer en vlam , en fchadelijcke layen,
Hier ftroyen langs het hof, bier in de kamer zayen?

Wat wilt ghy fellen brant ons jagen in het bloet,
En door een ydel oogh verhitten ons gemoet?
Wat fal d'eerwaerde vrou in dit gefelfchap maken?
My dunckt, ick fie fe ftaen met twee gebloofde kaken,
Schoon als een verfche roos, geweldigh in cieraet,
Bedeckt met enckel gout, en konincklijck gewaet.
My dunckt ick fie fe ftaen, verciert van alle kanten,
Met peerels om den hals, de kroon vol diamanten ,
Ick fie haer hellen glans, gelijck een fonne-fchijn ,
Vol fchoonheyt in der daet, maer fchoonder in den wijn.
Het is, voorwaer het is met reden wel te fchromen ,
Dat niet als ongeval hier uyt en ftaet te komen;
Het dunckt my feker gaen, dat yemant van den hoop,
Door prickels van de luft, fal raken op de loop.
Wat wil men aerdigh fruyt aen grage fnoepers vergen ?
Waer dient'et anders toe, dan om den mont te tergen?
Wat wil men fchoone fpijs hier brengen aen den dagh,
Daer niemant van het hof yet van genieten magh?
Daer woont ellendigh volck hier onder in der hellen,
Gelijck van ouden tijt de vaders ons vertellen,
Dat dranck en goede fpijs met groote luften fiet,
Het eynde niet-te-min is pijnelijck verdriet.
Want als het door het oogh is tot de luft bewogen ,
Soo werden wijn en koft in haeften wegh getogen;
Het vriendelicke fruyt, dat voor haer oogen ftont ,
En laet haer anders niet als water in den mont.
Het is een fware plaegh, uyt noot te moeten fuchten,
Door fchaerfheit van gewas en fey' van korenvruchten;
Maer wie van honger raeft, daer voile fchotels zijn ,
En niet en wert gelaeft, die lijt een helfche pijn.
Ick neem u altemael in defen tot getuygen ,
Dat wy uyt dit geficht niet anders konnen fuygen
Als doodelijck vergif, dat in de leden kruypt,
En door een dertel oogh tot in bet herte fluypt :
Den eerften fult ghy fien ftaen loeren van bezijden ,
Den tweeden fal de vreught van onfen vorft benijden ;
Een derde daer ontrent, fal brullen als een ftier,
Sal voelen in de borft een aengefteken vier.
Als vrouwen, jeught, en wijn , drie wonderlicke dingen ,
Op eenigh fwack gemoet te famen komen dringen ;
Wat ftreken gaender om! wat leyter voor een buys!
Wie houter, eerft fijn hert, en dan fijn handen t'huys?
De wijn is Venus melck ; als die in onfe leden
Haer krachten openbaert, dan flaept de wijfe reden ;
Komt bier de jeught ontrent, foo naeckter fwaerder val ,
Maer fijnder vrouwen by , foo deughtet niet met al.
Een koftelijck juweel in 't openbaer te toonen ,
Sal veeltijts met verdriet fijn dwafen meefter loonen ;
Een, die fijn gelt ontfluyt en telt voor alle man,
Indien hy dieven krijght , by isfer oorfaeck van.
Een, die wel heeft gekoockt en niet en weet te fwijgen ,
Sal licht een vreemde gaft ontrent fijn tafel krijgen.
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Te prijfen fijnen wijn, fijn peert, en fweert, en vrou,
Is menigh edel man bedegen tot berou.
Een die wat goets befit, moet nutten fonder krasfen ,
En lachen fonder ftem, en knagen fonder basfen :
Want die wijt-mondigh roemt, en ftoft op fijn geluck ,
Is nimmer fonder nijt, en felden fonder druck.
Laet over dit geval, laet al de wijfe boeken,
Laet al den ouden tijt wel neerftigh onderfoeken ;
Ick weet, daer is te fien hoe dat hy wert geloont ,
Die fijn beminde vrou aen vreemde gaften toont.
Ick weet, daer is te fien wat plagen dat'er vallen ,
Wanneer de vorft beftaet van fijn gemael te kallen.
Hier heb ick menigh-mael veel dingen op bedacht ,
Een komt my nu te voor, en 't dient hier bygehracht
Candaulis weerde vrou was over al geprefen,
Van oordeel wijt beroemt, in fchoonheyt uit-gelefen ;
Wat doet de jonge vorft? hy vint fich niet geruft,
Ontrent de frisfe bloem te koelen fijnen luft,
Hy ftoft op haren glans by al fijn befte vrienden ,
En die hem aen den dis en in de kamer dienden;
Hy weyt geweldigh breet, hy feyt het Gyges aen 31,
Een die in fijn gevolgh voor lijf-fchut plagh te gaen.
Noch is het niet genoegh. De koninck in het praten ,
Eens op een blijden dagh, wat verder uyt-gelaten,
Began met vollen mont den lantfer aen te bien ,

De fchoone koningin eens naeckt to komen fien.
De jongelingh verfchrickt, en isfer dapper tegen ,
En
wat de koninck feyt — en laet hem niet bewegen:
„Sal ick, een flecht gefel, fo ftouten daet beftaen,
Die weet hoe dit geval Actaeon is vergaen?
Sal mijn onwaerdigh oogh een koningin beloncken ,
En fpelen om een vier vol fchadelicke voncken,
Vol eisfelick gevaer? neen, edel Prince! neen,
Dat vriendelick geficht is maer voor u alleen.
Wat laet men bier en daer fijn los gefichte dwalen?
Tis beft, dat yder menfch blijft in fijn eygen palen;
Tis beft, dat yder man geen ooge vallen laet,
Als claer hy na-der-hant magh komen metter daet.
Wat vreemder flagh is dit? wat magh den koninck pogen,
Sijn weerde koningin aen yemant naeckt te togen?
Ick houde dat een wijf niet eerhaer blijven kan ,
Die eens haer naeckte lijf toont aen een vreemden man."
Noch bout de koningh aen, en dringht op fijn vermeten :
„Ghy full de koningin fien buyten haren weten;
Doe flechts na mijnen raet, ten kan niet qualyck gaen."
Waer toe een langh verhael? de jonghman neemtet aen:
Soo haeft de guide fon is van de kim geweken,
Soo gaet my defe gaft fich in de fael verfteken
Daer fijn princesfe fliep, en fit daer lange tijt
Gedrongen aen de muer, gedoken in tapijt.

1) Defe feer oude gefehiedenisfe, en voor de tijden Asfueri voorgevallen, is te lefen by Herodotus Grim( hiftory-fcbrijver, in fijn eerfte bunk Clio gennemt, omtrent bet begin.
2) Defe Caudaules is groot.vorft geweeft van Sarden, fone van AIceus, die cle fone teas van Hercules.
S) Gyges een van de lijf-fchutten van Caudaules, en hem boven anderen aengenaem, went by den felven in Neel groote faken gebruyckt. Sie Herod. in fijn voorfz. eerfte, Clio.
I
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Me-vrou komt onder dies in hare kamer treden ,
En fcheyt haer onder-kleet van hare naeckte leden ,
Hout ook , tot haer gerief , niet eene kamer-maeght-,
Om dat het even doen den Prince foo behaeght.
Hier is de grage quant gants befigh om te gapen
Gants befigh om vermaeck uyt dit bedrogh te rapen :
Hy reyck-halft wat by magh, by fnuffelt hier en daer,
Tot dat de fnege vrou den lincker wert gewaer.
Sy kropt haer gramfchap in, en leyt , met groote forgen
Bevochten in den geeft , tot aen den lichten morgen :
Doen riepf' een trouwen knecht, dien fy om Gyges font,
Die fich van ftonden aen in hare kamer vont.
„Hoor Gyges , fprack Mevrou : M heden fult ghy fterven ,
Of heden koninck zijn; of heden fult ghy erven
My Of bet duyfter graf. Kies dit geweldigh rijck ,
En my tot koningin ; of neen, ghy zijt een lijck.
Ick fweere by den throon van al de grootfte Goden,
Ick fweere by de kroon u heden aen-geboden,
En by de reyne trou en by mijn eerbaer root :
Of heden zijt ghy mijn, of heden zijt ghy doot!
De borft aen u getooght , de fchoot aen a gebleken ,
En magh van een alleen, van een maer zijn bekeken;
Den tweeden , wie het zy, heb ick het licht ontfeyt,
Dies ftaet voor u of hem een wisfe doot bereyt.
t' Sa, pas op uw geluck! de kans is nu te wagen ,
Of doot , Of wert gedoot; Of ftaet , Of wert geflagen!
Wat ftaet ghy flecht en (let; fpreeckt luftigh uytte borft,
En foo ghy leven wilt, foo doot den dwafen vorft!"
't Verfchil is al te groot: ach! Gyges is bewogen ,
En wert, foo door den loon, als door de vrees gehogen.
In 't korte, 't is gedaen. De prins verlieft fijn wijf,
Sijn kroon, fijn ganfche rijck, en noch fijn eygen lijf.
Ick bidde, wijfe Vorft, wilt defe klippen mijden ,
Eer wy in dit geval gelijcke fchip-breuck lijden ;
Het vrouwelijck geflacht en is, op defen dagh,
Niet kleynder in fijn oogh, niet beter als het plagh.
Hoe fal uw weerde pant, van konincklijcken bloede,
En door foo hoogen ftam verheven van gemoede,
Om ons vermaeck te doen, geraken in gequel?
En dienen hier het volck als voor een tafel-fpel?
Die fmaetheit moet gefchien in ver-gelegen landen,
Aen ick en weet niet wie; en niet tot order fchanden ,
Niet hier in dit paleys, aen ons geduchte Vrou,
Die vreemde mannen vliet, en is haer Heer getrou.
Doch alfmen defe faeck wil wegen , naer de reden :
In onfe Koningin fijn geensfins trotfe zeden ,
Sy is van goeder aert, de fake wijftet uyt,
't En zy .dat alle dingh ten quaetften wort geduyt.
Een wijf, van fotte waen, of eygen fucht gefteken,
En wenfcht geen liever dingh, als wel te zijn bekeken,
Doch meeft als haer gefpang , haer kleet, en rijck gewaet
Een ander, diefe kent , in koft te boven gaet.

Gewis, indien de pracht Me-vrou had in-genomen ,
Sy fon van ftonden aen niet laten bier te komen ;
Het waer in dit geval haer lief te zijn getoont ,
Sy weet, dat haer de kruyn nu prachtigh is gekroont ;
Sy weet, dat haer gefpangh gaet buyten alle weerden,
En dat haer hals-cieraet is als het puyck der eerden ;
Sy. weet, dat fy een rijck aen yder oore draeght ,
En dat van haren ringh het ganfche Perfen waeght;
Sy weet, dat yder fteen , in haer paruyck gefteken ,
Wert by een belle fter te rechte vergeleken,
En dat haer peerel-fnoer is een foo felfaem dingh ,
Dat noyt een oefter-fchelp foo reynen water vingh.
Dit is haer al bekent ; noch weet fy boven defen ,
Dat al de werelt deur haer fchoonheyt is geprefen ,
En dat een fchoone vrou, foo deftigh op-geciert,
Is 't hoogfte dat de menfch hier op der aerden viert.
Doch evenwel nochtans, en dit niet tegenftaende,
Of haer met groten ernft Mahunam fchoon vermaende
Te ftrijaen door het hof, fy quam niet uytgedwaelt,
Maer bleef daer haer de wet des Koningh had bepaelt.
Soo moet data uw gemael Of niet ,eer-fuchtigh wefen,
Of door een hooger geeft foo verre fijn gerefen,
Dat fy verwaende fucht en alle vrouwe-pracht ,
Niet als voor kinderfpel en enckel dwaefheyt acht.
Men neem 't dan hoemen wil , de reclen kan het feggen
Dat haer befette tucht niet is te wederleggen ;
Want of men haer bedrijf fchoon om en ommewent ,
Daer is geen flechte ftof en niets gemeens ontrent.
Kan oock een echte vrou haer eere beter ftijven,
Als met in huys te zijn , en uytten woel te blijven?
Te dringen door het volck betaemt de rouwe mans,
Het huys in tegendeel, dat is een vrouwe-fchans.
De byen zijn geacht, om datfe verre fweven,
Een vrou, in tegendeel, moet als een mosfel leven,
Moet blijven daerfe woont, vaft aen haer eygen deck,
Gedoken in haer fchelp, gelijck een wijngaert-fleck.
Want als het echte wijf blijft in haer huys gedrongen ,
Soo is haer eer bewaert van alle quade tongen;
Vraeght yemant, wie de nijt met geen vergif en fchiet?
Een vrou die niet en loopt, en die men felden feet.
Wel aen dan , wijfte Vorft, laet al de groote vrouwen ,
Laet onfe Koningin haer eygen maeltijt houwen;
Gij hebt toch aen den raet met voile mont belast,
Dat op het vrouwen-huys wel mochte zijn gepaft.
Ghy haddet goeden wil de vrouwen aen te trecken,
De vrouwen boven al tot blijdfchap op te wecken,
De vrouwen op het hof haer vryheyt toe te ftaen,
Op dat haer beter tier mocht werden aen-gedaen.
Wil yemant nu Me-vrou van al de vrouwen wenden ,
Die fal de ganfche vreught van dat gefelfchap fcbenden,
Niet anders dan gelijck een die, met rouwer hant,
Treckt midden uyt een rinck een fchoonen diamant.

EN ALLE YROUWEN.

Of wel de koningin haer affcheyt fal verblommen ,
Ick weet dat evenwel een yder fal verftommen,
En fwellen van de fpijt, als dit vertreck gefchiet,
En dan is al de koft van defe feeft te niet.
Het teere vrouwen-breyn kan geenen trots verfwelgen ,
Geen dingh is foo geneyght om fich in al's te belgen,
En wie fich in het wijf in eenigh deel ontgaet,
Die raeckt van ftonden aen oock in der mannen haet.
Dit heeft de Koningin (aen wie geen heete vlagen,
Geen dampen van de wijn zijn in bet hooft geflagen
Of op het hert gedaelt), dit heeft de Koningin
Tot meer-mael over-leyt met voorbedachten fin;
En naer de ganfche faeck te hebben overwogen,
Soo is haer kloecke geeft door reden wegh getogen,
Niet om een vliegend' woort van haren dis te gaen,
Maer op een vafte wet den Koninck voor te fraen.
Wie van des Konincx raet, of van de wijfe luyden ,
Sal dit haer goet . beleyt ten quaden konnen duyden?
Ick weet, dat menigh Vorft bier in met ons gevoelt,
Indien het wijfte deel niet wegh en is gefpoelt.
Dan fchoon men defe faeck ten hartften wilde drijven,
Me-vrou is even wel geen fchand-vleck aen te wrijven;
Want dat de Koningin veroorfaeckt defen druck ,
Heeft immers geenen fchijn van eenigh fchellem-(tuck.
Indien haer loos beleyt, door landen ende fteden
Gingh ftroyen mnytery, en wederfpannigheden,
Indien haer flim bedrogh den konincklicken wijn
Vergifte met regael, en mengde met fenijn ;
Indien haer vinnigh hert, door fucht van eere, woede,
En wilde roeyen uit de Princen van den bloede,
Indien haer loos beleyt bekayde rancken dreef,
Of aen een vreemden Vorft bedeckte brieven fchreef;
Soo had ons ftrengh gericht en ftof en goede reden,
Om over haer bedrijf in naerder acbt te treden ;
Maer in foo diepen fchael te wegen dit geval,
Mijn Heeren, met verlof, 't en voeght u niet met al:
Dit is een huys-krakeel, een van de minfte fonden ,
Waerom, naer onfe wet, geen trou en werd ontbonden :
't Is feker, dat de vrou foo vaft is aen de man ,
Dat niemant als de doot haer immer fcheyden kan.
Wat isfer wreeder dingh, als alle ftrenge wetten
Te trecken in den top, ten hartften in te fetten ?
Ach! 't is een bitter menfch, die, met een wrangh gemoet,
Een haeftigh oordeel fchrijft, en dat met enckel bloet.
Het is een beter aert, die onder goede luyden,
Wat yemant heeft gefeylt, ten beften weet te duyden;
Het is een eerlijck man, die by een eygen vrou,
Al wat'er is gemift, ftaet in de befte you.
Gedenckt des foeten daeghs, als u de Koninginne
En rofen met den dau, de panden haerder minne,
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En druyven met het waes, uyt rechte liefde gaf,
En feyd' op uw verfoeck veel groote Princen af.
En ftaet u, machtigh Vorft, en ftaet u niet te voren ,
Hoe dier ghy hebt belooft, hoe menighmael gefworen,
de trooft van uwe pijn,
Dat Cyri weerde bloet
U fou het eerfte vier, u fou het laetfte fijn?
Ghy riept, in grooter ernft, de Goden tot getuygen,
Dat haere jeught alleen uw finnen konde buygen ,
Dat haer vermaerde glans befat uw edel bloet ,
En neyghde tot de min uw vorftelick gemoet.
Ghy fwoert haer menighmael, dat alle (tort-rivieren
Ja, dat Choafpis felf 2) te rugge foude fwieren,
En maken tegen ftroom een onbekende baen,
Eer uw gefette min van Vafthi foude gaen!
Choafpi, koom te rug, loop uwe ftroomen tegen,
Keer daer uw groote kolk fijn voetfel heeft gekregen;
Keer in uw eygen felfs: Asfueri losfe fin
Vergeet fijn eerfte luft, de weerde koningin!
Maer neeb, beleefde Vorft, ken ick uw goede zeden,
Ghy fult van uw gemael u laten over-reden.
Al waer eens in de jeught gefette liefde ftont,
Daer is noch alle tijt, daer blijft een foete gront.
Soo haeft ghy fult befien haer wel-gemaeckte leden,
Haer vorftelick gelaet, vermenght met foetigheden,
Ghy fult door nieuwe min ftracx werden aengeraeckt,
Want fiet , haer ganfche lijf is tot de kroon gemaeckt!
Wanneer een wreede leeu komt op het velt te vangen
Een man of jongh gefel; hy, met een groot verlangen,
Stelt fijn gebit te werck, valt happigh aen den buyt,
En deylt het menfchen vleyfch met grote ftucken uyt.
Maer foo het moedigh beeft een vrouwe komt te vinden,
Het fal te geener tijt haer teere lijf verflinden,
Sijn tanden liggen ftil, fijn oude wreetheyt flaept,
Het fchijnt, dat fich het dier aen fijnen roof vergaept.
Indien de ftuere leen, de wreetfte van de dieren ,
Door onbekende gunft een vrouwe weet te vieren,
En midden in het bos, en tegen fijnen aert,
Haer fachte lichaem mijdt, haer teere leden fpaert,
Sal hier dan in het hof, daer niet als heufche zeden,
Als vriendelijck onthael en dient te zijn geleden,
Sal bier een Koningin , hier onder ons gekroont ,
By ons niet zijn befchut, en van de fmaet verfehoont?
Zijn bier dan onder ons, zijn alle foete monden
Met dammen op-geftopt , met zeelen in-gebonden?
En isfer niet een hert, dat tegens wreetheit fteeckt?
En isfer niet een man, die voor een vrouwe fpreeckt?
Gewis, de man behoort fijn weder-paer te mijden :
Eylaes! dat fwacke volck heeft al genoegh te lijden,
Heeft vry een fwaren laft op haren teeren hals,
En is van alle kant vol druck en ongevals;

1) Vafthi des Konincx Cyri doehter.
2) Choafpis is een hoofs-rlviere van Perfen-lant, niet verre van de ftadt Safan haren loop hebbende. Strabo.
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Vol alderley verdriet en veelderley gevaren,
Vol moeyten in de draght, vol fmerten in het baren;
Ach! die maer eens en peynft om haer geftage pijn ,
Is by geen tijger felfs, hy moet haer gunftigh zijn.
Het mannelyck gemoet is uytter aert gehouwen ,
Te dragen met gedult de fwackheyt van de vrouwen ,
Te fchrijven in de zee, te drijven in den wint,
Al wat hy voor gebreck in haer gefelfchap vint.
Veel faken van het huys of dienen niet geweten,
Of door een fachten aert in haeft te fijn vergeten ,
Want die niet alle daegh en foeckt te fijn geftoort
Moet dickmael feylen fien, en fpreken niet een woort.
Ey lieve, weeght de faeck: fiet, wat'er vreemde dingen,
Uyt een verkeerde greep, door al de werelt dringen;
Wy quetfen niet alleen des Konincx weertfte pant,
De mis-flagh, hier began, ontftelt het ganfche lant.
Wy doen een venfter op (wy mochten 't beter ftoppen),
Wy banen als een wegh voor alle quade koppen,
Tot ondienft van het rijck; wy geven als een voet
Tot twift en heete fpijt, tot pracht en over-moet.
Hoe menigh aerdigh dier, begaeft met goede zeden ,
Wert lijdigh onderdruckt, en met de voet getreden,
Alleen omdat de man het mannelick gewelt
Te lijdigh verre treckt , en bijfter open ftelt.
Hoe menigh huys-krakeel ontftaet'er in de fteden,
Alleen omdat de man gaet tegen alle reden ,
Gaet buyten alle recht, alleen omdat de man
Geen dingen immermeer ten beften duyden kan.
Hoort, mannen int gemeen, hoort, lieve, mijn gevoelen :
De vrou is niet alleen om uwen moet te koelen,
Of om met hare jeught te lesfchen uwen brant,
De vrou is uwe kroon, uw fchat, uw weertfte pant:
De vrou is uw behout, uw ziel, uw eygen 'even,
Het weertfte dat de menfch op aerden is gegeven,
Ghy fijt ('t is waer) het hooft, ghy fijt haer oppervooght,
Maer weet, dat ghy voor al geen wefen grieven mooght.
Ach! gaen wy dus te werck , de menfchen fullen hollen
En ftorten over-hoop, de fteden fullen rollen,
En keeren om en om. Niet een foo lieven paer,
Dat niet door ons bedrijf fal komen tot gevaer.
Wie fal het vrou-geflacht en alle fwacke dieren ,
Met eenigh Poet gedult na defen willen vieren ,
Indien men Vafthi felfs van haren ftaet berooft,
En ftelt de guide kroon op eenigh ander hooft ?
Wat fullen over al de flechte vrouwen maken,
Nadien de Koningin , alleen om defer faken ,
Moet ruymen haer paleys, moet lijden defe fchant,
En met een eeuwigh leet gaen dolen achter lant?
Ick weet, dat menigh pant maer ilechts om wat te fpelen,
Eylaes! een teere fpruyt komt van haer ouders ftelen ,
En, foo hy na den fchijn fijn weerde trou verpant,
Sijn ganfche wit beftaet alleen in geylen brant.

Ick weet, foodanigh volck en kan niet lange rnften ,
Maer berft geduerigh uyt in alle nieuwe luften,
Want als een Venus wight fijn pijlen eens verfchiet,
Soo gaet fijn eerfte min, gelijck een roock, te niet.
Ick weet foodanigh volck fal eeuwigh fitten luymen ,
En maken dat de vrou wel haeft fal moeten ruymen;
Siet daer in yder huys, en dat door ons bedrijf,
En ftaegh een nieu krakeel, en ftracx een ander wijf.
Wat gaet den Koninck aen , dit felfaem wedervaren
De ganfche werelt deur te willen openbaren?
Waer toe een huys-krakeel geroepen door het lant P
Voorwaer, naer ick het vat, het dient tot onfer fchant.
Of fchoon de fame loopt en melt, door alle fteden,
En wat'er is gedaen, en wat'er is geleden;
Schoon dat men Vafthi noemt hartneckigh ende ftraf,
En fchildert haer bedrijf geweldigh leelyck af,
Noch fal men veel de fchult op onfen Koninck leggen ;
Ick weet, dat menigh menfch fal openbaerlyck feggen,
Dat fijn geheel beleyt moet los en kreupel gaen,
Mits hy foo quaden keus in defen heeft gedaen.
Een ander fal gewis den Vorft, in fijn gedachten,
Noch deftigh van gebaer, noch rijp in wefen achten;
Maer houden dat de Prins hier fonder eere leeft,
Dewijle Vafthi felfs hem niet vereert en heeft.
Een derde, die het ftuck fal drijven voor de vrouwen,
Sal uw goetdadigh hert voor al te vinnigh houwen,
En feggen overluyt : Siet, wet een herden aert,
Die op een blijden dagh fijn vrouwe niet en fpaert!
Wie kan het altemael , wie wil het al vertellen,
Hoe fich het ganfche volck bier over fal ontftellen ?
Dies bid ick, weerde Vorft, gedenck aen uwen plicht :
Wie in fijn neufe bijt, die fchent fijn aengeficht.
Deck, lieve, deck de pot; fmoort bitter huys-krakeelen ,
En laat uw eygen fchant niet overal verdeelen.
Het is (naer mijn begrijp) het is de befte man ,
Die, als hy fmaetheyt lijt, fijn tonge dwingen kan.
Wat wil de groote Vorft op heden ftraffe plegen ,
En midden in de vreught tot wrake fijn genegen,
Tot gramfchap breken uyt? dit is een blijden dagh,
Die niemant, wie het zy, tot droefheyt ftrecken magh.
Dit is een foete tijt, de vrienden toegefchreven ,
Een algemeene feest, tot blijtfchap uytgegeven :
Verhoedt u immers nu te brengen in gevaer
Uw weerde bed-genoot, uw lieve weder-paer.
Wie door beleeft onthaal fijn vrienden wil vermaken,
Die moet voor alle dingh fijn gramme finnen (taken;
De fpijt dient uyt de borft, de fronsfen uyt het hooft ,
Of anders is de feeft van hare vreught berooft.
Een die aen fynen dis wil grauwen ende kijven ,
Die mochte beter koop het nooden laten blijven;
Want fchoon by koften doet, indien hy leelick fiet,
De maeltijt is gefchent, de vrientfchap is te niet.
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Vermocht'er oyt een menfch het recht te wederhouwen ,
Soo dient'er gunft gepleeght ontrent de fwacke vrouwen;
En dient'er oyt een vrou in gunft genomen aen,
Hier is uw eygen vleys, hier dient het dan gedaen.
Is u het moedigh hert tot felle wraeck bewogen ,
Ga, taft den vyant aen, daer dient het fweert getogen,
Niet tegen uw gemael. Noyt voeghtet hoogh gemoet
Een vrou, een kranck geftel, te treden met de voet.
't Is vry een grooter eer, fijn eygen hert te dwingen ,
Als tot een vafte fchans met krachten in te dringen;
't Is vry een grooter helt, die fijne tochten bindt,
Als die een maghtigh heyr met wapens overwint.
Ghy, die in uw bedwangh hebt groote koninckrijcken,
Dient in uw eygen felfs uw maght te laten blijcken;
Ghy, die de werelt deur zijt als een God gevreeft,
En mooght geen menfchen tocht gedoogen in den geeft.
Hoe zijt ghy, groote Vorft, foo lichtelick bewogen?
En, om 'k en weet niet wat, uyt uwen ftant getogen?
Waerom in dit geval foo heftigh omgevoert?
Het komt den Prinsfen toe niet haeft te fijn beroert.
Betoom voor defen tijt, betoom uw gramme finnen,
Verwin uw eygen hert, die landen kont verwinnen ,
Weeft doch uw bed-genoot genadigh ende foet,
Die al de werelt deur een yder gunfte doet.
Doch foo u dit verfoeck te hooge fchijnt te rijfen,
En dat men uw gemael geen gunft en wil bewijfen ;
Soo bid ick dan alleen voor eenigh kleyn verdragh ,
Niet tot een ander jaer, maer tot den naeften dagh.
Waer toe foo hart gejaeght , waerom foo feel gevlogen?
Mijn Heeren , niet te ras, het (tuck dient overwogen.
Voorwaer de befte flagh die heden kan gefchia,
Is, nae dat ick het vat : facht gaen en verre lien.
Wie isfer heden nut , om met befetten rade,
Te wegen dit geval; voorwaer het is te fpade,
Om naer den rechten eyfch, te fitten in 't gericht,
Waer treet men na den noen in faken van gewicht?
Om eenigh kleyn gefchil, als tusfchen twee gebueren
Valt onderlingen twift, om wasfchen ende fchueren,
Om ick en weet niet wat, een goot, een water-loop,
Daer roept men met den dagh de rechters overhoop;
Soo haeft de guide fon is uyt de zee gerefen,
Soo wort'er in den raet gedongen en gewefen;
Maer als het groote licht ontrent het zuyden rijt,
Soo wort het recht geftaeckt tot op een ander tijt.
Hier , daer men op de kroon van hondert groote rijcken ,
Een uytfpraeck heeft te doen, een vonnis heeft te ftrycken ,
Hier, daer men onfen Vorft van fijn gemael berooft,
Daer pleyt men in der nacht , en met een droncken hooft!
Daer pleyt men over hoop, al fonder eens te dagen
De Koninginne felfs, al fonder eens te vragen
De gronden van de faeck, daer uyt de Prins misfchien,
Sijn eygen ongelijck met vreughde mochte fien.
I
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Gewis foo wy den aert van defe klachten kenden ,
Wy fouden dit krakeel van onfe banck verfenden
Tot eenigh ander hof : men fegge wat men wil,
't En ftaet ons geenfins vry te wijfen dit gefchil.
Van waer komt ons de maclit, dat wy op koninckrijken,
Op 's werelts heerfchappij, een vonnis mogen ftrijken?
De koninck (ick bekent) begeert van onfen raet ,
Maer wickt het niet foo fwaer, noch meyntet niet fo quaet.
Ach! 't is een felfaem werck, met man en wijf te moeyen :
Doet hier al watje meught , oock die fal u verfoeyen
Voor wie ghy voert het woort; want feet, in dit geval
Ontfanght men leets genoegh, maer genen danck met al.
Waer isfer doch een huys, daer mannen ende wijven
Sijn altijt even Poet, en noyt te famen kijven?
Waer is door al het lant foo welgelegen velt ,
Dat van den noordenwint niet fomwijl is gequelt?
Waer isfer doch een paer in Perfen ofte Meden ,
Gedurigh fonder twift, en eeuwigh wel te vreden?
Waer is, de werelt deur, de lucht foo wel geftilt,
Daer noyt een loofje roert, en noyt een tackje drilt?
't Is dienftigh voor de maegh by wijlen wat te braken,
Om uyt een lange quael tot beter ftant te raken :
't Is dienftigh in het huys, by wijlen door gekijf,,
Een wrock van oude gal te jagen uyt het lijf.
't Is nut, 't is wonder nut, tot veelderhande faken,
Dat fomtijts man en wijf haer oude vrientfchap (taken ,
En met een deftigh woort, en met een fuel gericht ,
Vernieuwen nu en dan haer onderlingen plicht.
Noyt bleef'er groote min in kleyne twift verloren ,
De liefde na gefchil wert grooter als te voren.
De liefde llacht het rijs: hoe naerder afgefnoeyt,
Hoe datfe beter fchiet, en dichter henen groeyt.
Noyt wert de guile jeught foo krachtigh aen-gedreven,
Dan als het lieve paer te famen heeft gekeven ;
Noyt wert de foete min gepleeght met grooter luft,
Dan alsfe, door krakeel, fcheen uyt te fijn gebluft.
Al fchijnt de fomer fchoon , noch fou het ons vervelen ,
Ten ware dat de vorft haer rolle quame fpelen.
Geen koft bevalt de maegh, al isfe noch foo goet,
Indien men dagh aen dagh niet anders eten moet.
God heeft des werelts loop met beurten onderfcheyden ,
Hy weet een bitter foet te brengen tusfchen beyden,
Te mengen onder een. Siet daer een wijfen vont,
Waer door dit groote werck ftaet op een vaften gront.
En plach de klare fon, met haer vergulde ftralen ,
Niet deur het ganfche jaer te rijfen en te dalen ,
Te rollen door de lucht? en feet men niet de maen,
Nu kleyn, dan wederom in voile ronde ftaen?
Nu is het vette landt met vruchten overgoten,
Dan leytet fonder jeught, en door de vorft gefloten;
Nu ftaet het wont geciert met fij nen groenen rock ,
Dan weder fonder blat, gelijck een dorren block.
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Het gaet op defe wijs in alle werelts faken ,
Wat doet doch al het yolk als breken ende waken,
Nu is het voor de whit , dan weder tegenfpoet
Wy fweven op en neer, gelijck als ebb' en vloet.
Een dingh dient eens geleert , en nimmermeer vergeten:
Dat alle dingen fijn, gelijck een ronde keten,
Gefchakelt onder een. De vreughde nae de pijn,
De vrede nae den twift, nae regen fonnefchijn.
Het menfchelick bedrijf beftaet in vreemde kueren ,
Hoe wel de Taken gaen, fy konnen niet gedueren.
Het wifpeltuerigh hert, tot geener tijt gefet,
Wil (foo het fpreeckwoort is) ftaegh op een ander bed
Het doet de finnen wee, op eenen boegh te zeylen ,
Sy willen over hant het lange jaer verdeylen ;
Sy woelen alle tijt , en geen foo groote pijn,
Als met een vafte ftant te blijven datfe fijn.
Wel laet dan fich de Vorft , met alle dingh, bewegen ,
Laet onfe Koningin haer foete rancken plegen;
Nu eenigh kleyn krakeel, dan weder groote min ;
En waerom dit geftraft? de menfchheit heeft het in.
Ach! waer een derde man komt tusfchen beyde fpreken ,
Daer man en wijf krakeelt, daer feet men vreemde treken
Want als men meeft betracht te ftillen haer gekijf,
Soo krijght men man en vrou te famen op het lijf.
Men hout (wanneer de bien met groote tochten fwieren ,
En vechten onder een, gelijck verwoede dieren),
Dat flechts een weynigh ftof kan fcheyden het gebaer,
Juyft op gelijcke voet foo kijft het echte paer.
Wie van den ganfchen raet, wie foud'er konnen feggen,
Hoe licht een huyskrakeel ter neder is te leggen?
Een knick , een foete wenck , een lonckjen in der haeft
Vereffent alle dingh, hoe feer men heeft geraeft.

Ick raed', als yemant komt, gelijck het kan gefchieden.
Daer eenigh ongemack rijft tusfchen echte lieden,
Ick rade voor het belt , geen dingen aen te flaen ;
Al kijft het foete paer, 't is weder haeft gedaen.
Ick rade, zijt ghy wijs , laet echte luyden kijven ,
Gewis de duifter wolck fal haeft daer henen drijven
Ick rade ftil te ftaen , al waert ghy naefte maegh;
Schoon man en wijf krakeelt, 't is maer een fomervlaegh
Ick rade defe faeck van onfe banck te weeren ,
Wy konnen altemael den ondanck wel ontbeeren;
Ick rade defe faeck te brengen aen den raet,
Die in het kleyn getal van enckel twee beftaet.
Daer is een ftil vertreck, behangen met gordijnen,
Laet daer de groote Vorft met fijn gemael verfchijnen ,
Dat is de rechte banck , daer alderhande twift
In haefte wert geftilt, en metter daet geflist.
Dat is de rechte banck, daer twee geminde lieven
Haer vriendelyck verfchil bepleyten fonder brieven ;
Dat is de rechte banck, daer uytfpraeck wert gedaen
Die niemant hooren magh, en niet en wert verftaen.
Dat is de rechte banck , daer niet en word gelogen ,
Geen ontrou wert gedult, geen menfch en wert bedrogen,
Geen valsheyt aangerecht. Dat is de rechte banck,
Waer door de foete min krijght weder haren ganck.
Gehoude luyden twift gaet met de fonne neder:
Als hier de nacht begint, rijft daer het klaerfte weder.
Want, wits het echte paer het bedde maer genaeckt,
De fpijt en nijt verdwijnt, de vrede wort gemaeckt.
Mijn Heeren , 't is genoegh. Ick fegge voor het lefte,
Ick rade tot befluyt, en ftelle voor het befte,
Ick roepe noch eemnael, foo deftigh als ick magh:
Wijft man en wijf bij een, op hope van verdragh.
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't Is immers eens genoegh de vrouwen voorgefproken,
En met een langh verhael den Prins het hooft gebroken ;
Waer toe is u de mont tot praten foo gefint
Het feggen gelt'er niet, dat recht is overwint.
Ghy foeckt hier niet alleen, o voorfpraeck van de wijven!
Met ick en weet niet wat het vrouwe-recht te ftijven :
Maer draeght u boven dat, gelijck een vrouwe plagh ;
En jammert uren langh met vrouwelyck geklagh ;
Ick fta nu langh en wenfch om mee een beurt te krijgen,
En ben van nu voortaen niet machtigh om te fwijgen :
Mijn herte leyt en bruyft gelijck een krachtigh nat ;
Dat dobbelt over hoop, en bortelt uyt het vat.
Ick bidde, groote Vorft van al de groote volcken ,
Wiens hoogh-beroemde naem rijft boven alle wolcken,
Die niet voor ons alleen fet ftrenge wetten in,
Maer bindt oock aen het recht uw eygen huyfgefin !
Ick bidde, nademael wy heden overwegen
Een ftuck, waer aen het rijck ten hoogften is gelegen ,
Vergunne my verlof, dat ick op defen dagh
Mijn innerlijck gepeys in vrijheyt uyten magh.
Die in het oordeel treet, moet fich ten hoogften mijden
Van luft tot felle wraeck, van fucht tot medelijden,
Van heymelicke gunft, van ftille linckerny,
Op dat'er niet als recht in hem te vinden zy.
Dit heb ick foo betracht. 'k En fal geen fijde dragen,
'k En fal naer hooger ftaet, na kroon of fcepter vragen ;
'k En ben noch van den haet, noch van de gunft verheert :
Ick ga den rechten wegh, naer my de reden leert.

'k En pasf' in dit geval noch op een liftigh vleyen ,
Noch op een (tout gepragh, noch op een droevigh fchreyen;
Ick hate , die naer fucht fijn losfe reden buyght,
Ick fpreke recht en rond, nae my het hert getuyght.
Ick weet dat yder een ten voile heeft vernomen,
Waerom foo menigh Vorft te famen is gekomen
In dit geweldigh hof; waerom, door uw gebot,
Een werelt is vergaert te Sufan op het Plot;
Te weten : om den glans van foo veel rijcke kroonen
Als van een hoogen bergh in defe feeft te toonen ,
Op dat van nu voortaen een yder, die het {let,
Sou, met geduchte vrees, ftaen onder uw gebiet.
Al wat in eenigh deel der aerden wert gevonden ,
Is uyt het ganfche lant aen defe plaets gefonden;
Het biet fijn fchatten aen al wat'er open ftaet,
Van daer de fonne rijft, tot daer fe flapen gaet.
Wy ftaen te mael verbaeft, als wy de guide ftralen
Van menigh fchoon juweel Tien blincken door de falen ,
Als wy het krachtigh gout,. en al den grooten fchat,
Sien brallen door het hof en in de ganfche ftadt ;
Als wy foo menigh Vorft, foo menigh duyfent zielen ,
Sien door het ganfche clot tot onfen dienfte krielen ;
En uyt foo rijcken glans befiuyt een yder dit :
Dat uw beroemde macht als op de werelt fit.
Dit heeft de groote Vorft meer als genoegh bewefen,
't Is van het oogh gefien, en door den mont geprefen :
Noch wil by vorder gaen, en maken ons gewis,
Dat by in fijn gefin geen minder Vorft en is.

•

316

GESPRECK VOOR DE KONINGINNE VASTHI

Men vint in ouden tijt , en op den dagh van heden ,
Veel Prinsfen wijt en breet van yder aengebeden ,
Geducht by al het volck, en deftigh van bedrijf,
Maer in hun eygen buys geringelt van een wijf.
Gelijck een kleyne moor kan met den toom beftieren
Den grooten elephant, het meefte van de dieren ,
Soo fiet men menighmael de grootfte van het lant,
By eenigh quetter wijf gehouden in den bant.
De Perfiaenfche Vorft, die by de metgefellen
Van dit verwijfde volck fich niet en wilde ftellen ,
Maer toonen wat hy hier en over al vermagh ,
Gebiet de Koningin te brengen aen den dagh.
De vriendelicke Prins, ter volte defer feeften ,
Wil boven fpijs en dranck verwecken onfe geeften
Tot alle nieu vermaeck ; wil, door een fchoon vertoogh,
Oock haer befcheyden vreught doen geven aen het oogh.
Men fent in 't vrouwen-huys een grooten hoop gefanten ,
Niet uit het fiechte rot van huys of lijf-trouwanten ,
Maer heeren altemael van naem, en hoogen lof,
De grootfte van het lant, de befte van het hof.
Mahunam gaet'er heen , als tot de grootfte dingen ,
Omcingelt met den fleep van al de kamerlingen,
Herbona ftuypt en neyght , en biet haer goeden dagh ;
En Biftha doet het woort, foo konftigh als by magh.
Abachta ftelt te werck een hooger aert van fpreken ,
En Bigta menght'er in een faus van hooffehe ftreken ;
Stracx dondert Charcas uyt, foo deftigh als hy kan,
En Sethar voeght'er by het voorrecht van den man.
Mahunam, voor het left, hout aen op uw bevelen,
Mevrou die hoort en fiet, en fchijnt'er med' te fpelen ;
Hy fpreeckt gelijck een man , fy blijft al even trots.
Hy vleyt gelijck een kint , fy ftaet gelijck een rots.
Waer toe een laugh verhael? de mannen keeren weder,
Wy vragen wat'er fchort : Sy flaen haer oogen neder ;
Dies eyft de Koninck felfs hoe dat het is gegaen,
Daer hoortmen al den wint van Vafthi fotte waen ;
Daer hoort men over-luyt dat al bet kunftigh fpreken ,
Dat alle wijs beleyt, en alle foete ftreken ,
Dat uw bevelen fells en konincklick gewelt
By Vafthi niet en weeght , by Vafthi niet en gelt.
Wat mocht ons over-gaen foo grooten pracht te drijven,
De landen in 't gemeen een feeftdagh aen te fchrijven ,
Om yder kont te doen uw vorftelick ontfagh ,
En wat uw hoogh gebiet hier in het hof vermagh?
Wat mocht ons over-gaen op uw gewelt te roemen ?
Uw lieve Koningin die weygert hier te komen ,
Die fchaft uw wetten af. Uw lieve Koningin
Hoort wat de Koninck feyt, maer doet haer eygen fin.
Wy faten altemael, gelijck met open monden ,
Tot dat het fchoon juweel ons werde toe-gefonden,
En dat met dit geficht fou werden als gekroont
Al wat'er voor cieraet tot heden is getoont.

Men riep : de Koningin fal defe feeft befluyten ,
En toonen dat de Prins, van binnen en van buyten ,
Heeft konincklick gebiet, heeft, fonder onderfcheyt ,
En hier en over al gelijeke majefteyt!
Daer rees het ganfche volck, en ftont by dichte fcharen ,
Het fcheen dat even hier de rotfen fouden baren ;
Daer gingh een nieuwe vreught, een juychen door het huis,
Maer al de pracht verfmolt als tot een kleyne mays.
Ach ! cider leyt onfe vreught en uwe macht gevallen ,
Uw loff, uw hoogen naem, is heden niet met alien
Uw rijck-ftaff, uwe kroon , uw ridderlick gemoet ,
Leyt , als een nietigh dingh , vertreden met den voet!
Wat fal nu al het volck van defe feeft vertellen ,
Als yder hier en daer komt onder fijn gefellen ?
Ach niet, als dat de Vorft , voor wie de werelt beeft ,
Ontrent fijn eygen wijf geen macht met al en heeft ;
Die fijn geduchte naem pooght yder in te drucken ,
Dient eerft gewis te fijn hoe dat het fal gelucken ;
Want die geweldigh pocht , en niet volbrengen kan,
Wert, door fijn eygen daet, een fpot van alle man.

Maer wat een ftout bedrijf! men gaet den koninck raken ,
Men pooght in dit geval fijn milde fucht te laken ;
Men feyt, met vollen mont, dat hy te lijdigh breet
Sijn gaften lieve-kooft. 0, wat een flecht befcheet!
Wat fal den grooten Vorft in fijne gunft beletten ?
Hy, die de rechten maeckt, is boven alle wetten ;
Hy , die als wetter hant de ganfche werelt draeght ,
Stort fijn beleeftheyt uyt juyft daer het hem behaeght.
Hy magh ten minfte nu fijn gunftigh herte toonen ,
Dewijl hy defen dagh fijn vrienden wil beloonen.
Daer is ter werelt niet dat Prinsfen beter ftaet,
Als weldaet fonder end, en gunfte fonder maet.
Dan neemt het zy alfoo , gelijck men pooght te drijven,
Kan dit de Koningin in defen handel ftijven?
Kan oyt een echte man verliefen fijn ontfagh ,
Om dat by nu en dan is blijder als hy plagh.
Om dat hy by geval, door lieffelicke vlagen ,
Wert met een foete vreught als buyten hem gedragen?
Of fal de Groot-vorft felf noch man, noch Koninck fijn ,
Om dat fijn vrolick hert fich opent in den wijn?
Of meynt men dat het wijf niet verder is gebonden
Tot dienfte van den man , als op gefette ftonden ?
Of dat het manne-volck geen vol gebiet en heeft ,
Dan als het op de maet, en naer den regel leeft ?
Leyt yemant defen grout, foo isfer voor de wijven
Geduerigh ftoff genoegh om haren pracht to drijven;
Geduerigh ftoff genoegh om, met een flimmen treck ,
Haer aen-geboren jock te fchudden van den neck.
Wat fal dit liftigh volck niet weten uyt te vinden ,
Om aen een goeden man yet op de mou te binden !
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Nu fal hy al te los, dan fchijnen al te ftil,
En noyt gelijck het fou, dan als me-vrouwe wil.
Daer is, na mijn begrijp, geen flimmer vont te dencken,
En die een goeden ftaet meer foude mogen krencken ,
Als dat het wijf gebiet en hoogfte macht gebruyckt,
En dat de man verdraeght en voor de vrouwe duyckt.
Siet, 't geen in al het rijck is weert te fijn geprefen ,
Beftaet in wel gebien, en onderdanigh wefen ,
En wie in dit beflagh fijn plaetfe niet en hout,
't Is wonder, wat een ramp by in de fteden brout.
Een hugs en fijn bedrijf is in de koninckrijcken
Een ander koninclrijck , men kan het vergelijcken
Met faken van het ]ant , om dat'er een gebiedt,
En dat het ganfch gefin op fijne wetten fiet.
De man is uytter aert, en van den aen-beginne
Gemaeckt tot heerfchappy; de vrouwe tot de minne,
Tot lieffelick verdragh, tot onderdanigheyt ;
Dat is van alle tijt de vrouwen op-geleyt,
Dat is van alle tijt de gront van goede feden ,
Een regel in den ftaet, een zegel aen de fteden;
Dies als in eenigh Nuys de weert is over-heert,
Soo is in dat geweft de werelt om-gekeert;
Soo is de wegh gebaent tot allerley gebreken,
Tot twift, en over-moet, tot alle quade ftreken;
Want die een fchoon gebou ontrent de gronden raeckt,
Heeft ftracx van alien kart fijn deelen los gemaeckt.
Hoe fal, in dit gewoel, een Have willen fwiehten?
Hoe fal een Pone gaen tot fijn befcheyde plichten,
Dewijl het ganfch gefin gebruyckt tot quade leer
Een wijf, dat niet en paft op haren over-heer?
Het dient in tegen-deel tot wel-ftant van de rijken ,
Dat vrouwen over al voor hare mannen wijken;
Want fiet, aen defe plicht leert oock het jonge bloet,
Hoe dat een onderfaet fijn prinfe vieren moet.
Mijns oordeels, dient de vrou met alle vlijt te letten ,
Naer dat de man gebiedt, haer faeken aen te fetten ;
En of hy vrolick is, of droeve van gebaer,
Een wefen aen te doen gelijck haer weder-paer.
De zeden van den man fijn als gewisfe peylen
Waer naer het echte wijf geduerigh heeft te zeylen,
Waer naer een goede vrou moet fchicken haren loop ,
Of anders leyt het Nuys geduerigh over hoop.
Vint fomtijts eenigh man in jock en fpel vernoegen,
Daer is geen twijffel aen, de vrouwe moet haer voegen,
Of foo haer dwerfche kop hier tegen ftaet gekant,
Soo doetfe tegens eedt, en fchent den echten bant.
Het richt-fnoer van de trou is lieven en verdragen,
Is vriendelick gelaet, en niet als foete vlagen,
Is jock en fonder gal, en ftaegh een vaft befluyt
Dat, wat de man beftaet, ten goede fy geduydt.
Geen wijf magh amper fien , geen wijf en magh'er wrocken,
Indien haer weder-paer genegen is te jocken ,

Want als het, naer den tijt, niet anders wefen kan,
Soo ift een wijfe daet te mallen met den man.
Abachta, lieve vrient! wat mocht ghy gaen beginnen?
Ghy pooghdet onfe vrou met reden in te winnen,
Maer 't is eylaes! gemift; fy was op defen dagh
Vry hooger in de pracht, en trotsfer alsfe plagh.
Het is een oude fpreuck, die wy in onfe dagen
Bevinden in der daet, en menigh-mael beklagen:
Dat niemant van het volck foo dapper fpeelt de .beeft
Gelijck een moedigh wijf, wanneerfe gaet ter feeft.
Dan is het ganfche kraem van al de moye dingen,
Gefrnijde, bloem-gewaet, gefteenten , arrem-ringen ,
Gehangen om het lijf; dan koomt'er aen den dagh
Al wat'er eenighfins het ooghe locker magh
Oor-hangfels , veder-bos, hayr-litzen, voor-hooftbanden ,
Knop-peerels, tepelnet, hals-cingels , loover-randen ,
Mou-tipper , rimpel-klit, duym-ringen , hant-gevaet,
Reuck-ballen , vinger-flangh, fcheen-riemen , voet-cieraet;
Dan wert de pracht gevoet met {layer, fpangen, doppen,
Met naeld en fpelle-werck, met kedels, waeyers, knoppen,
Wat wilt ghy dat ick fegh ? met alle vreemt gefpan,
Waer van een zedigh hert de namen niet en kan.
Daer ftaet het diere pant voor yder een te proncken,
Sy is van fotten waen en eygen-liefde droncken,
Sy kan wel uren langh voor haren fpieghel ftaen,
En fiet met groote vreught dat felfaem maeckfel aen ;
Sy ftelt een fier gebaer, en doet haer leden fwieren,
Veel anders alsfe plagh, fy toont in haer manieren ,
Een uyt-gelaten tocht van pracht en overdaet,
En komt, gelijck een pau, geftreken over ftraet.
Wie fal in defe ftant het fiere dingh genaken?
Ten is noch metter hant noch mette mont te raken,
0 breyn vol fchraele wint, dat niemant aen en fret!
Een wijf in haer cieraet is buyten ons gebiet,
Ach 't is een vreemt gebruyck , dat niet en is te prijfen,
De vrouwen in gewaet foo hoogh te laten rijfen,
Gelijck men heden fiet, want uyt foo rijcken dracht
En broet geen ander jonck als ongetoomde pracht.
Ten is geen eerbaer root, of fchaernte van de vrouwen,
Dat Vafthi defen dagh van ons heeft wederhouwen,
't Is enckel hoovaerdy, en luft tot fotte waen,
Waer door fy defe feeft heeft ftnaetheyt aen-gedaen.
't Is haer verkeerde drift vol wederfpannigheden,
't Is uytgelaten trots, die niet en dient geleden,
't Is, datfe wil foo groot fijn aen der vrouwen dis,
Als uw geduchte macht hier by de mannen is.
Men vint door al bet rijck een deel verkeerde wijven,
Die niemant, wie het fy, kan tot de reden drijven;
Sy pijpen haren fang, naer wijfe van den uyl,
En ftaen op haren fin, gelijck een ftege muyl.
Men fou veel eer een rots ter aerden neder-drucken,
Men fou veel eer de fon van haren wagen rucken,
80
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En drijven uyt het fpoor de peerden van de maen,
Als dat een moedigh wijf fal tot de reden gaen.
Laet vry een eerlick man haer krachtigh overtuygen,
Noch falfe niet een lid naar fijn believen buygen,
Noch falfe blijven ftaen, en drijven haer gefchil;
Niet fteger als een wijf, wanneerfe niet en wil.
Mahunam, guide mont , die menigh-mael voor defen
Veel Prinsfen hebt beweeght, en metter daet belefen,
Wanneer ghy deftigh fpraeckt , in wefen van gefant,
Waer is nu, weerde man, uw wijt-beroemt verftant?
Waer is uw geeftigh breyn ? waer uwe diepe gronden ?
Waer uw verheven geeft? waer uwe kloecke vonden?
Waer uw beleefde fpraeck, foet als een honig-raet?
Eylaes! uw wijs beleyt is hier maer kinderpraet.
Ghy zijt tot heden toe geraeckt tot uw vermeten,
Oock daer fich uw verftant maer weynigh heeft gequeten;
Maer hier, daer uw vernuft geheel is uyt-geftort,
Daer koomt ghy, lieve vrient, daer blijft ghy veel te kort.
Ghy bracht al wat ghy mocht ten goede defer faken,
Noch kreeght ghy niet een fier, als twee befchaemde kaken;
Nu fieje ewer fpijt, nu fieje metter daet,
Dat by een dwafe vrou geen wijfe tongh en baet.
Gefwollen hoovaerdy, geflagen vyandinne
Van lieffelick onthael, van alle foete minne,
Gebroetfel van der hel, verftoorfter van de vreught,
Begin van alle quaet, en moorfter van de deught !
Du roerft de fteden verwerft de groote ftaten ,
Sayft doodelick vergif in huyfen ende ftraten,
Hitft vrienden over hoop, verbitterft man en wijf,
Setft broeders onder een geduerigh in gekijf:
Du pooghft den werelt-vorft een fchand-vleck in te branden ,
Te ftellen fijn gebiet tot fpot van alle landen;
Du pooghft fijn hoogen naem als uyt het velt te flaen ,
Maer neen , manhaftigh Vorft! het moet'er anders gaen.
Al had'er eenigh wijf al wat de Goden schencken,
Al wat men eyfchen magh, al wat men kan bedencken,
Indienfe tot de pracht haer ftuere feden wendt,
Al watfe goets befit, is altemael gefchent.
Dan fchoon al dees of die van onfe lants-gefellen
Sich by een moedigh wijf te vrede konde ftellen,
Schoon yemant van het volck foo facht en lijtfaem waer,
Dat vrouwen heerfchappy hem niet en viel te fwaer ;
Voor u, manhaftigh Vorft, en ftaetfe niet te lijden,
Indien ghy niet en wilt op alle tongen rijden;
Indien ghy niet en wilt, dat al het Perfen-lant
Met fmaet gegeesfelt fy, tot aller prinsfen fchant.
De fey' is naer de man. Als groote luyden dwalen,
Dat fchettert dapper uyt , en dringht in alle palen,
Dat dondert over al, en, met een fnelle vlucht,
Loopt al de werelt deur, ja fteygert in de lucht.

Als vorften van het lant hen eenighfins vergeten ,
Dat wert van yder een ten breetften uyt-gemeten ;
Is yemant vol befchicx , vol klaps, en onderwints,
Die hekelt int gemeen de feylen van den Prins ,
De lanck-gebeckte faem heeft wonderlick behagen
Een vorftelick gebreck door al bet lant te dragen ,
Hier fchettert hare ftem vry fnelder aisle plagh ,
Hier maecktfe grof geluyt, gelijck een donder-flagh.
Noch islet niet genoegh fy fchrijftet in de boecken ,
Sy leert een ander eeuw uw quade flagen vloecken ;
Dies fchoon de bleecke doot u totte vaders fent ,
Uw mis-flagh evenwel blijft yder in-geprent.
Indien ghy dan bemint , daer nae de groote Vorften,
Als uyt gemeene fucht , van ganfcher herten dorften,
Te weten grooten roem en lof van hoogen naem ,
Soo ftijft hier uw gefagh , en dempt de quade faem.
Dan fchoon ghy waert gefint dit alles op te fwelgen ,
En u noch aen den roep , noch aen de daet te belgen ,
Noch islet niet genoegh, voor u en uw's gelijck ,
Ghy leeft niet voor u Selfs, maer voor bet ganfche rijck,
Ghy kont (indien ghy wilt) verachten eygen fchande,
Maer niet flan-hertig fijn tot nadeel van den lande.
Dies fchoon ghy voor u felfs wont door de vingers Tien,
Uyt vreefe van gevolgh en mach 'et niet gefchien.
Een Vorft moet over al fich vorftelick vertoonen ,
Die anders , als een vriend, de vrienden fou verfchoonen ;
Dies ofje fchoon Me-vrou als man hier vieren wont,
Als Prins en moogbt ghy niet, ghy hebt het rijck getrout.
Een ongefonde lucht van fchadelicke peften
En kan foo fnellick niet in eenigh menfche veften ,
Gelijck een flim gebreck in onfen geeft verdwaelt,
Wanneer het uyt den throon van Prinsfen neder-daelt.
Siet, als de vis verrot , de kop fal eerft bederven,
Siet, als de ftaet vervalt, de tucht begint te fterven
In hun , die by het volck voor hoofden fijn gekent ,
En waer het hooft vervalt , daer is het lijf gefchent.
De fonde van den Prins maeckt bijfter groote fmetten ,
De Conde van den Prins verduyftert alle wetten ,
De fonde van den Prins is als een diepe kolck ;
Want als de Koninck valt, foo malt het ganfche volck.
Tot heden op den dagh fijn alle kloecke mannen ,
De ganfche werelt deur, geduerigh in-gefpannen ,
Hoe yder in het fijn het vrouwelick verftant,
Ten goeden van het huys, fal houden in den bant;
Maer wat'er is bedacht of metter daet begonnen ,
Noch heeft dit moedigh volck veel op de mans gewonnen ,
Noch isfer menigh held, aen wien een moedigh wijf
Sit met een voile maght, als fcherlincks , op het lijf.
Doch foo de fnelle faem , met haer gefwinde vlercken,
Dit overmoedigh volck komt in de pracht verftercken,

1) Vat h , wefende een dochter van Cyrus, en fufter van Cambyfes , en Asfuerus maer zijnde een fone van Hyftafpis , foo en isfet niet onwaerfehijnelick dat
onweerdigh heeft geacht , om haer in foodaniger voegen te gebieden , nemende daer uyt oorfake van wederfpannigheyt.
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En datfe door het rijck een yder openbaert,
Wat u (o groote Vorft) op heden weder-vaert :
Niet een van uwen raet en (alder konnen feggen,
Wat dat'er voor een huys fal in de werelt leggen ,
Wat dat'er voor gewoel fal ruyfchen door het lant,
Daer is geen twijffel aen, de mans fijn overmant,
De mans fijn overwijft. Wat fal geringe lieden,
Wat fal een fleehten bloet na defen tijt gefchieden,
Indien de Koninck felfs met ftommen monde lijdt,
Dat hem een quetter wijf in fijnen fcepter bijt?
Indien de Koninck felfs, vermeeftert van de vrouwen,
Sich laet in 't openbaer als op het aenficht fpouwen?
Indien de Koninck felfs, de wijt-beroemde Vorft,
Hem, voer het ganfche rijck, laet treden op de borft?
Ick fie van heden aen ganfch Perfen omme-roeren ,
De (pin-rock fal gewis de vlagge willen voeren ;
Niet een foo fpitfen baert of op-gefwollen broeck ,
Die niet fal krimpen in , en flincken voor den doeck.
Het ganfche koninckrijck fal anders omme keeren,
Al wat'er qualick voeght, fal anders moeten leeren ;
Ons naeckt de leeghfte fmaet, o fchande voor de mans!
Een naelde voor het fweert, een fpille voor de lans.
Wy Innen aen den heert de ketels moeten fchuymen,
De hinnen , om het ey , betaften met de duymen,
Den moef-pot over doen en pluyfen het falaet,
En pasfen op het fpit, en droopen het gebraet.
Geen wijf in 't ganfche rijck of fal haer onderwinden
De mannen in 't gemeen den voorfchoot aen te binden,
Wy fullen moeten ftaen in plaetfe van de meyt,
En doen met herten-leet dat niet en dient gefeyt.
Maer waerom dit beklagh? de mis-flagh is gevallen,
De faem is op de loop, en fchettert op de wallen,
Roept en met open mont, en met een hel geklanck,
Der vrouwen heerfchappy, der mannen onderganck ;
Daer is geen ander raet om onfe faeck to ftijven ,
Als , met een nieu gerucht, het eerfte wegh te drijven :
Laet daerom, groote Vorft, laet tegen dit geval,
Den roep van uwe wraeck verfpreyden over al.
Wanneer daer eenigh quaet is in het rijck bedreven,
Of fchoon het eerfte wit niet weder is te geven,
Ghy neemt, des niet te min, de ftraffe by der hant,
Ghy ftremt het quaet gevolgh, en fuyvert ons het lant.

Laet immers nimmermeer haer fchoonheit u bewegen,
Maer ftelt'er haren trots en ftuere vlagen tegen ,
Wie fchoon, doch moedigh is, is weert te fijn veracht ;
De moyfte van het lant wert leelick door de pracht.
Ten is maer water-verw, als wel-gemaeckte leden
Niet mede fijn verciert met vriendelicke zeden;
Een facht, een buyghfaem hert, dat is een vrouwekroon ;
Ick haet een prachtigh wijf, al isle noch foo fchoon.
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Doch foo, des niet te min, o Vorft, uw groene jaren
Met fchoonheyt fijn gewieght , en trachten om te paren
Naer wijfe van de jeught: ey lieve! weeft geruft;
Daer is een vollen oegft voor uwe grage luft.
Soo menigh jeugdigh blat als bortelt uyt de boomen,
Soo menigh kleyn gerut als wrimmelt in de ftroornen,
Soo menigh zee-gewas als bobbelt aen de ftrant;
Soo menigh aerdigh dier is in het Perfen-lant.
Als u die wefpe fteeckt, wilt maer het ftuck belaften
Aen yemant uyt den hoop van defe jonge gaften,
Die fal u ftof op doen, na luyt van uwen eys,
En, met de fchoonfte jeught, vercieren uw palleys
Al waer een dertel oogh gewoon is op te loeren,
Al wat het jonge bloedt gevangen plach te voeren,
Al waer men in bet landt een aerdigh maeckfel Piet,
Dat fal, van ftonden aen, fijn onder uw gebiet.
Laet vry een ruyme fael , laet groote kamers bouwen,
Of wijt een Prinfen huys ten dienfte van de vrouwen,
Al geeft'er yder rijck maer eenigh kleyn getal,
Noch fult ghy ftoffe fien die u vernoegen fal.
Een geeftigh hovelingh fal al de foete dieren
Met prinfelijck gewaet, met rijeke fteenen cieren,
En geven haer een geur door reuck en edel kruyt,
Ja , proncken yeder op gelijck een eygen bruyt.
Hier fal de Werelt-vorft dan alle dage koemen,
Als tot een eygen hof vol alderhande bloemen;
Vol allerley vermaeck; hier fal de Werelt-vorft
Verkoelen fijnen brandt, en lesfchen fijnen dorft.
Hier fal hy, fonder fchroom, in 't breede mogen weyen,
Vermaken fijnen geeft, en fijne jeught vermeyeri,
Of met een verfche bloem, Of met een rofe-knop,
Die eerft haer aerdigh root laet puylen uyt den dop.
Hier fal geen quetter wijf, met onbeleefde vlagen,
Verachten uw gebodt, uw foete min vertragen ;
Maer wat u wel bevalt, dat fal op ftaende voet ,
Tot uwen dienfte fijn, en ftillen uw gemoet.
En isfer dan misfchien een maget onder alien ,
Die aen uw ziele werckt een meerder welgevallen ,
Neemt defe by der hant, ter eeren van de min,
En kroontfe voor het volck tot uwe Koningin.
Die fal, tot vaften trooft van uwe groote jaren ,
Schoon zijnde boven al, u fchoone kinders baren;
En defer frisfche jeught fal dieren , bey gelijck :
Tot heyl van uw gefin, en fteunfel van het rijck.

Wat wil men tegen recht een flimme daet verfchoonen?
Hoe, fal een eerlick man fijn vrou niet mogen toonen ,
Oock aen de vrienden felfs, en dat met onderfcheyt?
Wat baet een rijeke fchat, die in der aerden leyt?
Al ware my gegunt om vry te mogen dwalen,
Tot in het fchoon gebouw waer uyt de lichten dalen,
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Al ware my de macht van yemant toegeftaen ,
Te leyden met der hant de peerden van de maen ;
Al mocht ick in de lucht den fonnewagen mennen ,
En met den dageraet om al de werelt rennen,
Al fagh ick open ftaen , dat geen verftant en weet ,
Hoe dat de grootfte God den fellen donder fmeet ,
Al had ick klaer befcheyt van alle vreemde faken,
Ja , wat de Goden felfs oock in den hemel maken ;
Ey lieve! fegh een revs, wat fou het al bedien ,
Als ick het niet een vrient en mochte laten lien?
Wat vreughde loud' het fijn , als ick het mijn gefellen
Niet in gelijcke maet voor oogen mochte ftellen,
En wijfen met'er hant? wat is een fchoon juweel,
Ten zy een weerde vrient magh hebben eenigh deel?
Laet vreckaerts haren fchat in diepe kuylen delven ,
Een edel hert en heeft en leeft niet voor hem felven ,
Maer voor fijn evenmenfch. Daer is geen vreughde foet,
Die in een eenigh hert gefloten blijven moet.
Wat wil men onfen Vorft met Totten anghft vervaren ,
En brengen hier in 't fpel een flagh van oude jaren?
't En gaet ons geenfins aen dat hier is bygebracht,
heeft noyt een menfch gedacht.
Want Vafthi naeckt te
Men fegge wat men wil, wy mogen ja befchouwen,
Het vriendelick gelaet van vorftelicke vrouwen,
Want of men nu en dan een Koninginne fiet,
Ten fchaet aen haren glans , ten let haer eere niet;
Sy blijft gelijckfe was : wat mach hier yemant drijven ,
Als of ons dit geficht in luften foude ftijven ,
En brengen (foo men feyt) het water in den mont?
Ick bidde, fijt geruft, 't is vreefe fonder gront.
Die fucht die wy den Prins als onfen wader dragen ,
Heeft macht, de kriele tocht ons uyt den geeft te jagen,
Heeft macht , het dertel oogh en onfen heeten brant ,
Te houden in den Loom, te leggen aen den bant.
Wy Tien de guide fon, met aengename ftralen,
Gelijck een reyne bruyt , uyt hare kamer dalen ,
En fchijnen over al; wy Tien de fchoone maen,
Vol lieffelicken glans, geduerigh omrne-gaen;
Wy ftaen van alle kant met grooten luft en gapen,
En dencken aen den Vorft, die alles heeft gefchapen ,
Wy prijfen fijnen raet en wonderlick beleyt,
Niet met een ydel oogh, maer in eerbiedigheyt.
Geen menfch en is geneyght fijn handen uyt te ftrecken,
Om yet van haren glans tot fijn genut te trecken,
De reden is bekent. Het edel hemel-licht
Is buyten ons bereyck, en boven ons geficht.
Juyft op gelijcke wijs fijn alle groote vrouwen,
Van ons, en al het hof, van yder aen te fchouwen.
Wy toomen onfe jeught, en buygen ons verftant,
Tot ootmoet fonder luft , tot hulde fonder brant.
Daer is van al het volck geen menfche foo vermeten ,
Die fich in dit geval in 't minfte fal vergeten ;

Een yder ftaet verbaeft, en hout een reyn gemoet,
Gelijck men Venus felfs in haren tempel groet.
Ghy fiet dan, groote Vorft, dat Vafthi fonder reden
tTw boden heeft veracht, uw wetten overtreden;
Ghy feet, dat niet een woort voor haer is by- gebrach t
Als dat ons meer ontdeckt de lift van hare pracht.
Hier uyt rijft dit gevolgh, dat eer-fucht van de vrouwen
Dient, met een korten toom, geduerigh weder-houwen ;
Want die aen defen tocht geeft haren vryen loop,
Die ftort als metter hant de werelt over hoop.
Schoon haer de kracht ontbreeckt, fy weet door flimme treken,
Door liften, door bedrogh, allencxens in te breken ,
Sy loert op uw gedult , fy luymt gelijck een vos ,
Sy wickt al-eer fy waeght, fy druckt ten leften los.
Siet, hoe de veyle klim komt aen de boomen kleven
Het weet van langer hant fich om en om te weven,
Soo dat het metter tijt den ganfchen tronck bedeck t,
Soo dat bet metter tijt tot aen de wortel ftreckt;
En foo het fnoode kruyt niet af en wert gefneden,
Het fet hem in den boom van boven tot beneden,
Het fuyght fijn voetfel uyt, en doodt den groenen ftam,
Waer door het uyt het ftof tot aen den hemel quam.
Juyft op gelijcke voet, en diergelijcke wegen ,
Soo weet een liftigh wijf haer him bedrogh te plegen ,
Sy proeft, fy pooght, fy port, fy klimt door uwe maght,
En ftaet des niet-te-min gedurigh op de wacht.
Sy wrijft aen uw gedult, en wilt ghy dat gedoogen,
Sy fal in korter ftont haer boven u verhoogen
Sy treet geduerigh voort tot haer beftemde wit ,
Tot datfe met den voet u op den boefem fit.
Tot datfe metter tijt, door liftigh aen te dringen ,
U kroon en fcepter felfs fal weten af te dwingen,
Hout vry, dat alle macht gewis te gronde gaet,
Indien een hoofdigh wijf magh nayen haren naet.
Ach, waer de wijffche pracht magh in der hooghte fweven ,
Daer gaet'et over kant, daer dient'et al te beven,
Geen lijf is fonder laft, geen lid en isfer vry,,
Niet dat'er harder nijpt als vrouwen heerfchappy.
Belie den ouden tijt. Ach! door foodanigh mallen
Is Ninus in der haeft van fijnen troon gevallen ;
Hy, die maer fpel en dacht, wert tot een haeftigh lijek,
En fiet, een fnoode vrou verkreegh het koninckrijck.
De byfit van den Vorft, met eerfucht ingenomen ,
Was in des Konincks hof om haer bejagh gekomen ;
Haer aenflagh was geraemt juyft op een feker feeft,
Als Ninus en het volck was van een blijden geeft.
Het wijf vol hoofsche lift, en him in alle deelen,
Koomt, met doortrapten fin, den droncken Koninck ftreelen,
Sy biedt hem goeden dagh, en, naer een foeten kus,
Sijght neder op de vloer, en fpreeckt ten leften dus:
„Indien het, machtigh Vorft, u niet en foude quellen,
Ick wenfcht' een kleyn verfoeck u voor te mogen ftellen ,

321

EN VOOR DE MANNELICKE ACIITBA.ERHEYT.

Wy vroukens in 't gemeen zijn vreemt in onfe luft
Maer weder haeft gepaeyt en lichtelick geruft.
Ick laet een gierigh menfch om groote fchatten prachen ,
Heer Koninck, mijn verfoeck en is maer om te lachen :
Ick bidde, fta my toe , dat ick voor eenen dagh ,
Op uwen gulden troon verheven fitten magh.
Ick bidde, geef bevel, dat ick aen defe lieden
Mach plegen hooge macht , mach heeten en gebieden
Alleen voor defe mael, en foo het mach gefchien ,
Ghy Cult van ftonden aen een aerdigh fpeultjen Tien.
In 't korte, groote Vorft, fy kan het foo beleggen ,
Dat fich de goede Prins laet, als een lam, gefeggen ;
Hy neemt haer metter hant, by fet haer op den troop ,
Hy ftelt haer op het hooft de konincklicke kroon ;
Hy fpreeckt tot al het volck : Hoort toe, mijn onderfaten,
Hoort Vorften al gelijck , hoort steden, stenden , staten ,
Dit 's heden uw Princes. Weeft haer getrou in als,
Buyght onder haer gebiedt, op ftraffe van den hals.
Daer fit het look wijf in groote pracht verheven ,
En vanght allenxen aen een kleyn gebodt te geven ,
Tot proef van haer gefach. Een yder ftaet bereyt
En doet, in grooten emit, al wat Mevrouwe feyt.
Sy, met fe nu bevint het (tuck alfoo gelegen ,
Dat yder fich vertoont tot Karen wil genegen,
Spreeckt met een helle Item: grijpt my daer Ninus aen!
Het woort is nau vol . end , de fake was gedaen.
Sy weder op een nieu tfa! roeptfe , bint fijn handen.

Eer dat haer tonge fwijght , de Vorft is in de banden :
Knap, weder, flaet hem doot! En even met dat woort,
Men weet niet wat'er is, en Ninus is vermoort :
Stil, vrienden, 't is genoegh, geen menfch behoeft te fchromen,
Ick heb bet ganfche rijck in mijn befchut genomen ;
Siet bier een rechterhandt die fcepters voeren kan,
De kroon paft aen de vrou foo wel als eenigh man.
Sy fprack noch dit en dat , en wilt het foo te weven ,
Dat fy het koninckrijck behielt haer ganfche leven ,
En liet noch boven dien de kroon aen haer geflacht ;
En feet, des ouden vorfts en wert niet meer gedacht.
Dit komt'er edel Prins (wie fou het oyt vermoeden?)
Dit komt'er van een wijf in hare pracht te voeden ;
Wie Kier in ftille ftaet en lijt het met gedult,
Wert in der haeft verdruckt, en 't is fijn eygen fchult.
Al wat van overlangh in boecken is gefchreven ,
Dat is aen onfen tijt een fpieghel om te leven :
Denckt vry, dat noyt geval quam over eenigh man,
Of dat het even nu ons wedervaren kan.
't Is vry al grooter kunft, als flechte luyden mercken ,
Het mannelick beroep naer reden uyt te wercken ;
Hier dient een rijper breyn , en dickmael meerder raet,
Als by den Koninck felfs in faken van den ftaet.
Wat is'er in het huys, wat is'er al te mijden !
Wat is'er al te doers? wat is'er al te lieden!
Wat koomt'er al te baen , dat niet en dient geklaeght ,
En dat een eerlick man in fijnen boefem draeght!
81
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Wat gaen er dingen om, die in het herte knagen!
Wat fijn'er menighmael, wat fijn'er vreemde Hagen!
Een die in dit geval fijn ampt vervullen kan,
Ick fegge noch eenmael, het is een weerdigh man.
Wat fijn'er menighmael al tochten op te ftoppen!
Wat fijn'er over hant al wrokken in te kroppen!
Wat (melt een vreedfaem hert geduerigh fware pijn ,
Om facht in fijn bedrijf, en niet veracht te fijn!
De man moet aen de vrou fijn liefde ja bewijfen,
Soo langh fy niet en pooght om boven hem te rijfen;
Maer als een moedigh wijf gaet boven haren plicht,
Soo dient het ijdel brein ten nauften ingefwicht.
Het ga gelijck het magh, geen man en moet gedoogen ,
Dat haer de vrouwe-pracht fal boven hem verhoogen:
Het is een rechte kluts, een ongefouten bloet,
Die, mits fijn laffen aert, verkeerde rancken voet.
Daer is na defen tijt van Vafthi niet te wachten ,
Als datfe meer en meer den Koninck fal verachten;
Als datfe dagh aen dagh hem, met een ftouter aert,
Sal dringen op het lijf en varen in den baert.
Bedenckt, nadien fy dorft, voor defe groote fcharen ,
Haer moetwil laten fien, haer eerfucht openbaren ;
Bedenckt, wat hare pracht fal vorder onder-ftaen ,
Als dit geweldigh volck fal henen fijn gegaen.
Wat fal de ftoute vrou, wat kanfe niet bedrijven ,
Indien dit proef-ftuck felf magh fonder ftraffe blijven;
Gewis, indien de Vorft haer defen trots vergeeft,
Hem magh wel bange zijn, en grouwen dat hy leeft.
Als yemant van het volck fijn plichten heeft vergeten,
Soo dat het niet te feer is door het lant geweten ,
Die kan met eenigh recht een weynigh fijn verfchoont,
Om dat hy, foo het fchijnt, een aert van fchaemte toont;
Maer die voor alle man fich qualick heeft gedragen,

Die woelt in fijn bedrogh, als met een wel-behagen.
En, mits fijn boofe daet het ganfche lant befmet,
Soo dient hem fijn bedrogh ten hartften uyt-gewet.
Semiramis en gingh niet met foo rasfche fchreden,
Niet met foo grooten pas, al defe komt getreden :
Semiramis began bij wijfe van gefpot,
Maer defe grijpt terftont den koninck by de ftrot.
Semiramis bequam verlof tot hare lagen ,
Maer Vafthi gaet te werck , al fonder eens te vragen,
Al fonder onfen Vorft of yemant aen te fien;
Ach! lijdt men dit begin, wat fal'er niet gefchien?
Ick fie een ftouter aert in hare borft gefchreven,
Sy wert met harder fucht tot haren luft gedreven,
Sy vaert met fnelder wint, en met een groves ftroom ,
't Is tijt haer ftout bedrijf te prangen in den toom ;
't Is tijt, met alle macht, een middel uyt te vinden ,
Om op den beften voet haer tochten in te binden,
Eer datfe vorder gaet. 't Is tijt, en meer als tijt,
Te breken haren loop, te wreken uwen fpijt.
Wat is van Cyri kint, of van Cambyfes fufter?
Kieft een van minder ftam, foo leeft ghy veel gerufter :
Die op haer ouders pocht en blaeft een hoogen naem ,
Is totten foeten bant van liefde niet bequaem.

Noch dient'er meer gefeyt; maer feet, de finnen dwalen,
Het breyn dat fuifebolt, de kop begint te malen
Het drayt al om en om, door al te langen fpraeck ,
't Is tijt, 't is eenmael tijt, dat ick een eynde maeck.
't Is eenmael groote Vorft, 't is al genoegh gekeven ,
Wy fchenden uw gedult. Laet ons het vonnis geven;
Een yder fegh het fijn; ick make dit befluyt :
Een ander moet'er in, en Vafthi moet'er uyt!

VONNIS
GESTREKEN OVER DE

KONINGINNE VASTHI,
MITSGADERS

EEUWIGE HUIS-KEURE VOOR ALLE VROUWEN;
OPENBAERLIJCK AFGEKONDIGHT VAN 'S KONINCX WEGEN, DOOR DE HONDERT EN SEVEN-EN-TWINTIGH LANDEN DES
GROOTVORST ASSUERUS, VAN IND1EN TOT AEN MOOREN-LANT.

De wijtberoemde Vorft van Perfen ende Meden,
Van menigh ander lant, van duyfent groote fteden ,
Die van de Mooren af, tot aen den Indiaen ,
Laet fijn geduchte macht en ftrenge wetten gaen,
Maeckt al de werelt kont, dat Vafthi, die te voren
Was door het ganfche rijck tot Koningin gekoren,
Is, in den vollen raet, en naer der Perfen wet,
Van nu tot alle tijt van haren troon gefet.
Des moet een yder Vorft van onfe landen weten,
Dat by na defen tijt van manfchap is gequeten,
Van hulde vry geftelt, ten opficht van de vrou ,
Die haren overheer geen hulde bieden wou.
Sy moet van nu voortaen vertrecken uyt de falen
Van dit geweldigh hof, en achter lande dwalen.
Ons gunft is haer ontfeyt. Sy moet van nu voortaen
Niet wefen datfe was, niet voor den Koninck ftaen.

Een van beleefder aert, gewent tot goede zeden ,
Sal, als het ons belieft, in hare plaetfe treden;
Sal hebben haer gefagh en konincklicken troon,
En voeren haren ftaf, en dragen haren kroon.
Wy noch, uyt voile macht, gelaften alle vrouwen,
Die in het ganfche rijck haer geven om te trouwen,
Rijck, fchamel, groot en kleyn, dat yder haren man
Sal vieren met gedult, op pene van den ban.
En foo daer eenigh wijf hier tegen komt te woelen ,
Die fal van ftonden aen een fware ftraf gevoelen,
En dragen wel te recht foodanigh ongeval,
Dat fy het ganfche rijck een fpiegel wefen fal.
Wy willen, dat de man fal voile macht gebruycken,
Wy willen, dat het wijf fal fwijgen ende duycken ;
Dat is het oude recht, de gront van echte min ,
't Is reden dat de man fy vooght in fijn gefin.
Was onderteekent

AHASUERUS,
Noch lager ftont

MENUCHAN.

•

ALLER

PRINCESSEN SPIEGEL,
ALLER

VROUWEN SPOOR.
VERSTANDIGE LESER.
Hoe wonderlick, ja verfchrickelick, menighmael het beleyt Gods zy ontrent de groote defer werelt, en wederom
hoe gevoelick meeft alle Prinsfen fich betoonen oock in de minfte mis-fiagen harer vrouwen; kan ons beyde de
gefchiedenisfe van Vafthi (die wy hier voren verhandelt .hebben) ten vollen betuygen. Veel andere exempelen, federt Bien
ouden tijt voorgevallen, waren lichtelick aen te wijfen; doch wy willen den lefer fulcx niet befwaren. Een hiftorie
niet-te-min, overmits die hier uytmunt, en tot defen eynde, boven andere, fonderlinge dienftigh is, hebben wy goet
gevonden hierby te voegen, en met defelve defe onfe kleyne oeffeninge te befluyten. Tot openinge van de welcke, hier
alvoren geweten dient, dat Athenals (van de welcke in het navolgende gedicht wort gewaeght) is een dochter geweeft
van eenen Leodicus genaemt, burger van Athenen. Defe geeftigh in verftant wefende, fchoon van lichame, en niet
alleenlick een groote liefhebfter van de dichtkunde, maer oock felfs aerdige veerfen fchrijvende, van de welcke (gelijck
veel fchrijvers het daer voor houden) noch eenige in wefen zijn; wert by hare broeders in de erffenisfe hares vaders ten
beften niet bejegent, en van de felve uyt Athenen als verdreven zijnde, komt te Conftantinopel, weet haer bekent te
maken by Pulcheria, fufter des Keyfers Theodofii Junioris, en voor het eerft het Chriften geloove aengenomen hebbende,
mitfgaders van Attico Magno, bisfchop van Conftantinopolen, gedoopt en in plaetfe van Athentfis, Eudochia hernaemt
zijnde, wert foo bevalligh in de oogen van Pulcheria , dat defelve haer eerft voor eene van hare kamer-maeghden ontfanght,
en eenige tijt daer na aen haren broeder de Keyfer foo gunftighlijck voor-doet, dat fy hem beweeght (als veel by hem
vermogende) defelve voor fijne wettige Keyferinne aen te nemen; in welcken ftaet fy eenigen tijt langh geluckelick heeft
geleeft: geeftigh en geleert wefende, en mitfdien de geleerde fonderlinge gunftigh, heeft onder andere Cyrum Panopolitanum,
een poet dier tijt , tot een van de treffelickfte ampten des rijcx gevordert. Wat ongeluck haren onderganck veroorfaeckt
heeft, fal de lefer uyt het volgende gedicht konnen afnemen. Doch ingevalle iemant genegen is de geheele gefchiedenisfe
naerder en klaerder te onderfoecken, die gebruycke de fchrijvers voren verhaelt, mitfgaders oock Lipf. Mon. et Exemp.
polit. cap. 5. Mon. 1. Exemp. 6. Dit had ick, lefer, tot openinge van defen Princesfen-fpiegel, u kortelick aen te feggen.
Ghy, leeft en overdenckt, gedenckende dat in groote fpiegel-glafen kleyne aengefichten heft gefien worden. Vaert wel!
AthenaIs was verheven
Uyt een onbekent geflacht,
Tot de Keyferlicke pracht;
Want om datfe wilt te leven
En was geeftigh boven al,
Wasfe wonder lief-getal.

Sy, dus in het rijck gelaten,
By den Keyfer ganfch bemint ,
Van een yder wel befint,
Scheen geluckigh boven maten:
Maer, eylaes! de donder flaet
Meeft, dat hoogh verheven ftaet.

ALLER PRINCESSEN SPIEGEL,

Aen den Keyfer wert gefchoncken
Seker appel, als een gout,
Wel de fchoonfte van het wout,
Juyft een vrucht om mee te proncken ,
Vrucht , waer van een kloeck pinceel
Niet en treft het minfte deel.

Defe, rijck in goede zeden ,
Rijck in geeft en wel befpraeckt ,
En als tot het hof gemaeckt ,
Komt, om defen tijt, getreden
Naer het Keyferlick gebou,
En begroet me weerde vrou.

Defen gingh den Keyfer geven ,
Uyt een fonderlingen fin ,
Aen de jonge Keyferin.
„Schoonder fagh ick noyt mijn leven,"
Sprack me-vrou, en nam de vrucht
Met een wefen vol genucht.

't _Is van ouden tijt bewefen,
Als de Prinsfen zijn geleert ,
Alle geeften zijn vereert,
Alle kloeckheyt is geprefen;
Prinsfen miltheyt , Vorften gunft,
Baert verftant, en voet de kunft.

Defen appel wil ick fparen,
Als een uyt-gelefen pant,
Want hy koomt van liever hart.
Dit gewas moet ick bewaren
My tot vreughden, en ter eer
Van den Keyfer, mijnen heer."

Als Paulinus in de fale
Van de Keyferinne quam,
En het edel fruyt vernam,
Hy , geleert in Griecxfche tale ,
Maeckt een veerfjen, metter vlucht,
Op de fchoonheyt van de vrucht.

Het geviel om defe tijden ,
Deer feker jongelingh
Dagelicx te hove gingh,
Wel gewilt aen allen zijden,
Hoogh geprefen by de lien ,
By den Keyfer wel gefien.

Het gedicht, vol foete ftreken,
Scheen foo geeftigh inde fin
Van de fchoone Keyferin ,
Datfe ftracx begon te fpreken :
„Neemt den appel , weerde vrient!
Want hy is by n verdient :
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Hy was fchoon en uyt-gelefen ,
Maer hy is voorwaer althans
Vry van noch een beter glans,
Door uw geeftigh dicht geprefen :
Neemt den appel , tot een pant,
Tot een loon van uw verftant."

Dorftu dijnen poi vereeren
Dit foo fchoon, foo lieven pant?
Mijne gave, my te fchant?
Nu, men fal'et u verleeren ,
Ghy en fult voortaen niet meer
Spotten met des werelts Heer."

Defe geeft aldus verheven,
En met defe vrucht vereert,
Heeft hem na den Vorft gekeert,
En den Keyfer dien gegeven ;
Want hem docht , dat dit gewas
Niet als voor een Keyfer was.

Stracx wert voile macht gegeven
U, Pauline, doot te fiaen ,
En het was terftont gedaen ;
En me-vrou wert , op het leven ,
Uyt het hof en lant gefeyt ,
En in haeften wegh geleyt.

Als de Vorft den appel kende,
Doen verfchoot fijn ganfche bloet,
Doen ontftack fijn gram gernoet ;
Dies hy ftracx fich henen wende,
Met een ingetogen fin ,
Naer d'onnoofle Keyferin :

Ach! daer gaet , daer gaetfe dolen
Eenfaem, bijfter,, hallef doot,
Over-vallen van de noot ,
In de bosfchen, klippen , holes,
By de beeften ; wantfe fchroomt ,
Datfe by de menfchen koomt.

„Lief, ick wenfchte wel te weten
Of het ooft , dat fchoon juweel ,
Noch misfchien is gaef en heel ?"
„Keen (foo fprackfe) 't is gegeten ;
Gifter is mijn groene luft
Met dat aerdigh fruyt gebluft."

Siet, hoe gaen des werelt faken
Op en neer,, als ebb' en vloet!
Somtijts is het al te goet,
Schijnt, men kan 't niet qualick maken ;
Maer als 't rat eens omme-draeyt,
Wat men doet, is dan bekaeyt.

„Ick en kan het niet gelooven ,
Dat het fruyt , foo fchoon gekeurt,
Metten tanden is gefcheurt;
Hoe, Pout ghy het oogh berooven ,
(Sprack de Keyfer) alfoo licht
Van dat vriendelick geficht?"

't Schijnt te met een os fou kalven ,
Alle dingh is voor de wint;
Maer, alit onweer eens begint,
Wilt ten heelen of ten halven;
Valt'er bier of daer een (teen ,
't Schijnt, het gelt uw hals en been.

„'t Is de waerheyt , op mijn trouwe ,
Hout'et feker en gewis ,
Dat het fruyt niet meer en is."
„O, ghy zijt een fnoode vrouwe ,
Riep de Keyfer , o bedrogh !
Siet den appel is hier noch.

Leert hier, menfchen , Godes wercken,
Leert hoe fijn geduchte macht
Speelt met alle dwafe pracht!
Leert met aendacht overmercken ,
Dat en eer en droeve fchant,
Nederdaelt van hooger hant!

Hoe moet u de quant bevallen ,
Dien ghy offert mijn gefchenck?
Fy ! 't is fchande wat ick denck ;
Fy van dat oneerlick mallen!
Ach! een wijf die vreemden geeft,
Is onweerdigh datfe leeft.

Leert uw ftege necken buygen ,
Op het wonderlick gebod
Van den fchrickelicken God !
Siet, dit kan de daet betuygen :
Menigh klimt'er boven al ,
Doch alleen tot leger val.

AANTEEKENING.

HERODOTUS, IN SIJN EERSTE BOECK CLIO GENAEMT :
Candaules, by de Griecken Myrfilus genaemt, der Sardenfen Vorft , was
foo uytgelaten in fijn genegentheyt over fijn gemale, dat hy defelve hielt
voor de fchoonfte aller vrouwen. Dit fich hebbende ingebeelt, en liet niet af
de felve geftadelick te prijfen by eenen van fijne trauwanten, Gyges genaemt,
(die hem feer lief-getal was , en wiens dienft hy dickmael in groote Taken
gebruyckte) fpreeckeude op een tijt tot den felven defe ofte diergelijcke
woorden: „ick fie, Gyges, dat ghy my, roerende de fchoonheyt mijnder buysvrouwe, foo volkomen geloove niet en geeft, als wel de waerheyt mede
breng4t, om reden (achte ick) dat de menfchen haer ooren gemeenlick min
gelooven, als hare oogen; foo islet dan van noode, dat ick haer ems naeckt
aen u vertoone." Gyges bier over ganfch luyde uytroepende: „heer Koninck,
feyde hy, wat vreemder feggen is dit, dat gby my beveelt uwe Koninginne
naeckt te fien? Een vrouwe plagh, met haren rock, oock hare fchaemie af
te leggen. De Oude hebben ons veel goede leerftucken nagelaten, waer van
dit oock eene is, dat ieder man maer het fijne en heeft te befien. Wat my
belanght, ick geloove ten vollen dat de Koninginne is de fchoonfte aller
vrouwen; laet u dat genoegh zijn , en verght my vorder niet onbeboorlijcx."
Aldus bleef Gyges weygerigh over den voorfiagh des Koninghs, beduchteude
dat hem eenigh ongeluck bier uyt ontftaen mochte; maer de Koningh niet
af-latende: „en denekt niet, Gyges (feyde hy), dat ick om u te beproeven dit
voorftelle, ofte dat u van der Koninginnen wege iet quaets bejegene; ick
fal voor al forge dragen, dat fy niet eens gewaer en werde van u gefien te
wefen; want u verbergende achter de deure van onfe llaepkamer; daer fy
gewoon is haer kleederen uytdoende, d'een na d'ander op fekeren ftoel, daer
ontrent ftaende, te hangen; fult ghy haer op uw gemack konnen fien, fonder
van haer gefien te werden, dewelcke daer na ontkleet zijnde, en u den
rugge keerende om te bedde te gaen, fult in alle ftiite u van daer konnen
vertrecken." Gyges eindelijck niet langer konnende weygeren, verklaert te
vreden te zijn des Koninghs voornemen na te komen, en wert van den
felven, als het flapens tijt was, in der Koninginnen kamer geleyt, en aldaer
verfteken; waer op de Koninginne gevolght zijnde, wert by Gyges, terwijlen
fy haer ontkleet, in ftilligheyt belonckt; maer naderhant als fy haer omkeerde
am op haer bedde te treden, en dat Gyges alfdoen pooghde fich van daer
te maken, wert fy hem gewaer; evenwel haer gelatende fulcx niet gefien te
hebben, en niet-te-min voorhebbende haer van fulcx over Candaules te wreken; wits bet by die van Lydia en andere omliggende voleken fchande is
dat oock een man naeckt gefien werde; ontbiet des anderen daeghs met den
dageraet eenige van hare dienaers (op de welcke fy haer heft betroude),
en font de felve om Gyges te halen, en aldaer voor haer te brengen. Hy

niet denckende dat fy iet wifte van dat'er gefchiet was, laet fieh by haer
vinden, als meermalen gewoon zijnde by de Koninginne ontboden te werden;
de welcke hem fiende, feyde fy : „Gyges, ick ftelle u heden twee dingen ter
keure: my fult ghy hebben, en met eene het koninckrijck van Lydien, indien
ghy Candaules dadelijck van kant kelpt; ofte indien niet, bereyt u ter dood,
want ghy moet fterven, op dat ghy voortaen door te grooten gehoorfaemheit
niet en onderfoeckt dat u ongeoorloft is te weten. Wel aen, Of de gene die
dit geraden heeft, Of de gene die den raet gevolght ende onbehoorlickheyt
aengerecht heeft met my naeckt te fien, moet heden zijnen leften dagh
hebben!" Over welck voorftel Gyges, eerft verbaeft ftaende, begon daer na
haer ten hooghften te bidden, ten eynde fy hem in foodanigen enghte niet
en foude willen dringen, om eene van tween te moeten kiefen; maer anders
geen uytkomfte by haer vindende, en fiende bite zijnen heere te moeten
doodeu, bfte felfs te moeten fterven, kieft zijn eygeu leven; en ten leften:
,,nadien, feyt by, ick genootfaeckt ben mijnen Heere om te brengen, foo feght
my dan op wat voet wy hem dienen aen te taften?" De vrouwe antwoordende:
„ter plaetfe, feyt fy, daer by my aen u naeckt getoont heeft, fult gby hem
toegaeu als by flapen fal," Als nu de lage geleyt, en de nacht gekomen was,
Gyges, geen middel fiende om te ontkomen, maer moetende dooden ofte
felfs fterven, volght de Koninginne in haer kamer, ontfanght van haer een
geweer, en wert achter de felve deure verborgen; uit welcke plaetfe naderhant
voorkomende, neemt Candaules al flapende het leven, en geniet alfoo zijn
gemale en zijn koninekrijck. — Defe gefchiedenisfe wert verhaelt by Archilochus Parius, die ten felven tijde geleeft heeft.
ANTHONIUS MURETUS IN HET ZESDE BOECK VAN SIJN
VERSCHEYDE LESSEN CAP. 17:
Semiramis wert gefeyt met een fonderliuge fcha]ckheit, uit een ganfeh
leegh en flecht gellacht, tot bet koninckrijck te zijn gekomen. Welcke
gefchiedenisfe, dewijle die niet feer bekent en is, en (mijus wetens) by
geene Latijnfche fchrijvers aengeroert, foo fal de felve by my verhaelt
worden , gelijek ick die in de Grieckfche boecken hebbe gevonden. Men hout
de felve geweeft te zijn een dienftmaeght en byfit van een der koniucklicke
Haven. In 't gefelfehap van de welcke de Koningh Ninus by gevalle gekomen, en door hare fchoonheit en bevalligheit ingenomen wefende, heeftfe
beginnen te lief-kofeu; waer over fy haer gevoegelijck ftellende, en den
Koningh in alles believende, de fake in 't korte foo verre heeft gebracht,
dat fy alles van den Koningh beftout te eisfchen, fonder dat de Koningh
haer iet dorfte weygeren. Op een tijt haer als kacx hebbende laten ontvallen,
dat'er iet was dat fy ten hooghften begeerde, en dat de Koniugh daer op
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hadde geantwoort, dat fy haer begeerte vryelick foude openen. „Ick weufchte,
feide fy, dat ick eenmael voor eeneu dagh op den konincklicken ftoel mochte
fitten, om voor foo kleynen tijt het volck te rechten, mits dat een ieder
door 't gebod van den Koningli , gehouden foude zijn my voor dien tijt te
gehoorfamen." De Koningh loegh'er am, en bewilligde fonder nadeneken, hare
begeerte. Terftont wert opentlick geboden, dat een ieder op fekeren gefetten
dagh haer foude gehoorfamen, alfoo fulcx gefchieden foude door gebod des
Koninghs. Ten beftemden dage Semiramis, koftelick gekleet, fet haer op den
Koniughlicken ftoel, met groote toeloop van den volcke; in den beginne (als
proevende wat haer gebod foude vermogen) gebiet alleenlick geringe faken,
maer gewaer wordende dat haer alles foo wel van der hant gingh, belafte
eindelijck aen des Koninghs trouwanten, dat fy den Koningh louden grijpen ;
't werck gedaen zijnde, gebiet hem te binden; en fulcx mede dadelick nagekomen wefende, roept ftaens voets dat men hem dooden foude; het welcke
infgelijcx in der haeft in 't werck wert geftelt. Soo dat de heerfchappy, die
haer maer voor eeneu dagh was toegeftaen, geduerigh is geworden. Defe is
de gene die Babylonien met tichel-mueren heeft omringen laten, wiens
hangende hoven met foo grooten verwonderinge eertijts zijn aengefien geweeft.

J. LIPSIUS IN SIJN BOECK MON. ET EX. POLITICOR. CAP. 5:
Onder defe exempelen voeght haer oock een vrouwmenfch. Daer was eeu
dochter van eenen Leontius, AtheniOnfeh Philofooph, Athenais genaemt,
fonderlinge aerdigh, foo vau lichame als verftande. De vader (foo het fchijnt)
door eenige heimelijcke voorwetenfchap van haer toekomende geluck, hadde
alle fijne goederen aen hare twee broederen beret, haer niet ineer als alleenlick hondert kroonen by uyterfte wille toevoegende, met defe by-reden, dat
haer geluck voor goet haer verftrecken foude. Bier over beftaet fy met hare
broeders te pleyten, als in de verfterfte hares vaders verongelijckt zijnde,

maer fy de fwackfte wefende, blijft andermael te kort, en mitfdien door hare
broeders verdreven zijnde, komt te Conftantinopelen, op dat fy alfoo den
wegh tot haer toekomende grootheyt opende; fy maeckt haer bekent, en
beveelt hare faken aen Pulcheria des Keyfers fatter, aen de welcke fy van
ftonden aen foo bevalligh is , dat fy, verftaen hebbende datfe noch maeght
en ongehouwt was, haer in het hof heeft ontfangen, doch alvoren (als onbewuft van Chriftengeloove) gedoopt zijnde; haren naem wert verandert, en
fy van nieus Eudocia genaemt. Ten leften, fy bemint haer foo verde, dat fy
defelve aen haren broeder den Keyfer doet belooven. Siet, wat een op-gangh!
maer hoort oock haren neder-gangh. Sy, lange geluckigh door dit huwelick ,
bemint en beminnende, is eyndelick in verdachtheit van oneere geraeckt, en
is van den Keyfer verlaten geworden, om defe reden. De Keyfer hadde
eenen grooten en overfchoonen appel ter gifte ontfangen, dewelcke by datelick, de Keyferinne willende liefkoofeu, haer toefont. Sy defelve ontfangen
hebbende, geeft dien eenen Paullino, een geleert en welfprekend jongelingb ,
en om dier oorfake wille haer, infgelijcx geleert wefende, Peer aengenaem,
evenwel Meta quaets daer in voorhebbende; weleken appel de lelve Paullinus,
niet wetende van waer die gekomen was, wederom voor een Prinsfelijek
gefehenek den Keyfer aenbiet; de Keyfer verwondert hem, eerft twijffelende,
en terfont den appel kennende, en iet quaets vermoedende, vervoeght hem
by de Keyferinne, loosfelijek den appel, te voren haer gegeven, haer af
eifehende; fy, van alles onwetende, verklaert onbedachtelijek den felven
gegeten te hebben, en ten anderen male des gevraeght, feyt, ja fweert het
felve, waer over de Keyfer alfdoen ten hooghften vergramt, befchuldightfe
vau onwaerheyt, en brenght den appel te voorfchijn, en geloovende dat'er
iet oneerlijcx tusfchen haer en Paullinus moefte ommegaen, dood Paullinum,
verlaet haer, en verfentfe uyt den lande. Erme gelieven! ick hebbe deerenisfe
met uw ongeluck. Sy nochtans droegh haer geval kloekelijck, treckt naer Jerufalem ; alwaer eerlijck en godfalighlijck geleeft hebbende, fterft eyndelijek,
haren man de Keyfer alvoren overleden wefende.
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0, hoogh-geleerde man! uw lof moet eeuwigh ftreven,
Dat ghy de werelt hebt voorzien met zulck een licht,
Dat duyzend' oogen daeghs koomt ftraelen in 't gezicht,
En blakert dan de ziel, dat zy, daer door gedreven,
Met heylige yver wil in defen luyfter leven.
Het licht de jonckheyt voor, in 't ftellen van den plicht,
Die haer allengs in deughd' en goede zeden fticht;
En wat 't gehoude volck tot leer dient voorgefchreven,
Uw pen heeft uytgeftort en klarelijck vertoont;
Wat op-geleyde laft bedaeghde lieden troont,
Tot hun bekoorlickheyt, zy aerdigh of kon malen,
Toen d'yver baerd' heur geeft in 't heerelijck verftant.
Geluckigh is dien Raet des Staets van Nederlant,
Die in dees' eeuw op 't licht van zulck een man magh pralen!

J. J. SCHIPPER.
Verwin n zelver

TER VERKLARING
VAN

TITELPRENT EN INDEELING.
(PIT DE VOORREDE DER EERSTE ITITGAVE).

ADRIAEN VAN DER VENNE,
SCHILDER EN TEYCKENAER,

AEN DEN KITNSTLIEVEN DEN LESER :
Nadien ick, gunftighe lefer, den Titel hiervoren geftelt, mitfgaders oock de andere prenten door het werck verdeelt, uyt
den mont des auteurs felfs hebbe geteykent, ende mitfdien ten vollen ben onderrecht wat by daermede voor heeft; foo
verhope ick, dat my niet qualijek en fal worden afgenomen , dat ick , tot naerder ende klaerder verftant van den
voorfchreven titel , een kleyne voorreden hier ghebruycke. — Tot een noodighe waerfchouwinghe fal (dan) de gunftighe
lefer gelieven te letten, alfoo ' s menfchen leven in onfe gemeene maniere van fpreken menichmael met een berth wort
vergeleken , dat de titel hiervoren geftelt is afgebeelt in de ghedaente van een Heuvel , rijfende aen de eene ende dalende
aen de andere fijde , met byvoughfel van fes paer menfchen, die den berth, elck te fijner plaetfen , over wederfijden
bewandelen; alles, opdat yeder daeruyt mochte bemercken, den ganfchen omme-gangh des menfehelicken levens hier
vertoont te worden in fes deelen, maeckende als fes dagen , ende mitfdien uytbrengende den vollen loop van een gheheele
weke, daer felfs de Ruftdach , ofte den dach des Heeren , niet en ontbreeckt, afgebeelt in den voorfchreven titel door het
laetfte woonhuys alles vleefch , twelck is het Graf. De vordere byvoughfelen ende finne-beelden, op elcke gelegentheyt
pasfende, fal een yeder, die het ooghmerck van den auteur eens heeft begrepen, lichtelijck verftaen; en daerom en wil ick
diefhalven hier niet gewagen.
Het werck en was van eerften aen opte voorfchreve fes deelen niet aengheleyt , maer alleen op de vier jaergetijden ,
foo als hier na in het vervolch lichtelick is te fien ; dan alfoo middelertijt onder des auteurs poetifehe oeffeningen mede
wert ghevonden het tweede deel van dit werck, dat nu den naem van Vrijfter is dragende, fijnde te voren om een
andere gelegentheyt by hem gemaeckt , foo heeft het hem goet gedacht den Maeghde-plicht, voor defen uytgegeven, te
herftellen ende als in een andere vorm te hergieten, orn alfoo dit werck fijn vollen fwier te mogen geven ; vindende oock
ten felven eynde goet, in het beginfel, hier by te vougen de afbeeldinghe van het Kinder-fpel, wefende als de morghenftont oft voorfpel van den eerften dach in defe weke, om alfoo bet leven des menfchen in fijn voile rondde te vertoonen.
Van de nutticheyt des wercks en hebbe ick niet voor-ghenomen yet fonderlinghs te feggen, maer het felve gheheel te
ftellen aen het oordeel van den verftandighen lefer ; (en) vertrouwe ick , vaftelick, dat by menichte van dinghen fal
vinden , die op fijn ghelegentheyt ende ghenegentheyt, niet qualick en Pullen pasfen, in wat deel fijns levens by oock foude
mogen wefen; doordien het werck daertoe is aengeleyt, opdat yeller menfche in 't een of 't ander deel fijn montfmaecke
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mochte vinden. Ick bekenne in dufdanighe faecke weynich te konnen oordeelen; evenwel, uyt het ghene dat icker van
weet, foo derf ick feggen, dat hier een eenvoudighe Maeght, een weelige Vrijfter 1), een vriendelicke Bruyt, een lievende
Vrouwe, een fuygende Moeder, een treurende, een herhouwende, een bedaeghde, ja een ftervende Weduwe fal ontmoeten
dat haer, nae eyfch van faecken, nut ende dienftich fal wefen, ende des fy haer fal bedancken gelefen te hebben ; gelijck
mede van de mannelicke Tegenplichten, in de byfonderfte gevallen op hare plaetfen befcheydentlick aengetogen , hetfelve
gefeyt kan worden. Maer onder alien foo fpreeckt de reden felfs, het voorfchreven werck fonderlinghe bequaem te wefen,
om by een bruydegom , benevens de juweelen , aen fijne lieve bruyt vereert te worden; want, boven de vermaeckelickheyt
van de poefy ende prenten hier in gebruyckt, foo ben ick verfekert, dat alle kleynoodien te famen aen de nieu-gehoude
nyet en fallen geven foodanich voordeel, als het minfte defes boucks aen haer en het geheel huyfgefin fal konnen inbrengen ,
ingevalle fy maer fomwijlen een vlytich ooge daerover wil laten gaen.
Meer, lefer, en hebje van my hier niet te verwachten. Daer het aen den man gaet fal de fchrijver felfs tot u fpreken,
waertoe ick my geerne gedrage; ende oorlof nemende bidde u, oock van mijne konfte heusfelick te willen oordeelen.
Vaert wel! — In 's Gravenhage, den 16 Mey, 1625.

1) Het woort Maeght (is) hier te nemen voor een vrouwelick fchepfel, nu beginnende ghewaer te worden de eerfte bewegiuge van hetgene God almaelitigh het menfchelick geflachte van
den aenbeginne heeft ingefehreven , door de krachtweckende woorden; waft ende vennenichvuldicht; even-wel melt fonder eenige toeeygeninghe van genegentheyt aen eenich manfperfoon ; oock
fonder dat haer fulex by eenich manfperfoon gheverght worde. De naem Vrijfter gaet wat verder, ende daermede wort gemeeut eene foodanige , die, na de voorfchreven eerfte beroeringlie , hare
ghenegentheden begint uyt te ftrecken tot haven evenmenfche: immers die tot fulex van yemaut wort aengefocht; het welck alfoo vaftgeftelt zijnde, foo kan yemaut maeght wefen fonder
vrijfter te zijn, gelijckerwijs oock wel vrijfters gevonden konnen worden, fonder maeght te wefen.
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Al wie oyt fiet dit kinder-fpel,
Ghy fijt of man, of jonck-gefel,
Of echte wijf, of vrye maeght ,
Siet eerft of u het beelt behaeght,
En dan noch ftaet een weynigh ftil,
En fiet eens wat'et feggen wil.
Ghy lacht, na dat ick aen u merck,
En denckt : 't en is maer kinder-werck !
Wel lacht , het is u wel gejont ,
En lacht oock uyt een vollen mont;
Want al het woelen van de jeught,
Dat is alleen maer losfe vreught,
En is alleen maer dom bejagh,
Dat ieder wel belachen magh.
Maer t'wijlje met de kinders lacht,
Soo woud' ick datje vorder dacht:
Als datj' oock in dit eygen beelt
Al mede by de kinders fpeelt.
'k En weet niet dat'er iemant leeft,
Die niet fijn kintfche poppen heeft,
Die niet by wijlen eens en malt,
Die niet by wijlen eens en valt,
Die niet by wijlen heeft gekoot,
Of iet begon dat niet en ffoot.
Dit fpel, al fchijnt'et fonder fin,
Dat heeft een kleyne werelt in;
De werelt en haer ganfch geftel
En is maer enckel kinder-fpel ;

I

Dus, fooje na den eyfch bevroet
Al wat de malle jonckheyt doet,
Ghy fult vernemen op de ftraet,
Hoe dat de ganfche werelt gaet;
Ghy fult'er vinden, meyn ick wel ,
Uw eygen mal en kinder-fpel ,
Of, foo ghy 't heden niet en vint ,
Soo zijt ghy vry al wat te blint,
Soo is het oogh u fonder licht,
Dus foeckt een bril voor uw geficht ,
Een bril, die eygen kennis hiet,
Waer door men in fijn herte fiet ,
En fooje die eens recht gebruyckt ,
En noyt het ooge toe en luyckt ,
Soo weet ick, datje vinden fult
Of eygen mal of eygen fchult;
Of foo ick noch bedrogen ben ,
Soo denckt dat ick gees menfch en ken.
Maer treet eens toe, en wijf en man ,
En neemt hier eens een proefjen van :

Voor-eerft is daer een dertel kint,
Dat om fijn oogen is geblint,
Dies gaet'et, met een open hant,
Geduerigh taften na den want,
En noch in defen blinden loop
Soo grijpt'et iemant uyt den hoop,

Het grijpt'er eene by de mou ,
Die beft haer laten grijpen wou;
En fchoon , eer dat het iemant vingh ,
Hem om de kop een deckfel hingh ,
Soo wort nu 't oogh hem los gedaen,
Dies fiet het fijn gevangen aen;
Het fiet ten vollen wat en hoe,
Het fiet by wijlen wonder toe;
Maer ach! het fiet den klaren dagh ,
Juyft als het niet meer grijpen magh;
Het fpeeltje , vrienden, dat gebiet
Een blinde greep, en vorder niet.
My dunckt dit is een eygen beelt
Van dat men in het vryen fpeelt;
De vryer, arrem Venus kint,
Die is gemeenlick fteke-blint ,
Des dwaelt hy veeltijts over ftraet
Onfeker waer hy heden gaet:
Hy drilt, hy loopt, hy rent, hy fweeft,
Tot hy'er een gevangen heeft;
Maer wie doch krijght de grijper vaft ,
Of wie doch vanght hy by den taft,
En fonder licht en fonder bril ,
Als die haer laten grijpen wil?
Hy fagh te voren niet een fteeck,
Noch hoe hy ftont, noch waer hy weeck ,
Maer na dat hy de vrijfter vingh,
Nu fiet hy vlack in alle dingh:
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Hy feet en haer en haer gebreck,
Haer ydel hooft en ftegen neck ,
Hy fiet haer feylen allegaer,
Hy fiet by wylen al te klaer;
Maer, of hy veel of luttel feet,
Noch eens te grijpen magh by niet;
En fchoon hy vint on-aerdigh vleys,
De greep is maer voor eene reys.
Maer waerom doch een grammen fin?
Dit fpeultjen heeft die wetten in,
Dit fpeultjen heeft een groote fleep :
Men hout daer eeuwigh watmen greep!
Gewis, indien het mocht gefchien,
Het ware beter eerft te lien,
En Mint te wefen naderhant,
Op dat men geen gebreken vant.
Wel, blinde kinders, hoort een woort,
En vaert niet ras en haeftigh voort,
Maer, by gebreck van eygen licht,
Gebruyckt eens anders hel geficht,
Op datje noyt een greep en doet ,
Dacron' ghy namaels treuren moet.

Siet, hoe de menfch fijn eygen aert
Oock in de kintfheyt openbaert:
Het meyfje fpeelt met poppe-goet,
Het knechtje toont een hooger moet;
Het meyfje doet de wiege gaen,
Het knechtje laet den trommel flaen;
Het meyfje fpeelt met kleyn beflagh
Dat tot de keucken dienen magh;
Het knechtje met een fwacke lans,
Naer wijfe van de rouwe mans;
Het weet doch, dat'et Hollants bloet
Het lant met wapens houden moet.
Siet, kinders, foo het oude fongh,
Soo pijpt daer na het kleyne jongh;
Siet, wat vermagh een oude ftam!
't Wil muyfen wat van katten quam.

Dit kint heeft langen tijt gewacht,
En veel en dickmaels overdacht,
Wanneer de flagh-tijt komen wou,
En dat men osfen bollen fou;
Edoch fijn oogh en ganfch gepeys
En fagh niet op het osfe-vleys,
Niet op het fmeir, niet op het roet,
Ten dacht niet om te fijn gevoet ;
Maer al dat groot en langh geraes
En was alleen maer om de blaes,
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Die jaeght het nu vol fchrale wint,
En daer is 't dat het vreughde vint;
Maer prickt eens met een kleyne fpel,
Terftont foo flinckt het bol gefwel.
Wat isfer menigh ydel menfch,
Die ftreckt fijn luft en ganfche wenfch,
Dat iemant, daer hy 't oogh op heeft,
Van nu fijn tijt had uyt-geleeft!
Niet om te deelen in het goet,
Want hy en is niet van het bloet,
Maer op dat hy bekomen mocht
Een fchrale wint, een kleyne locht,
Jet, ick en weet, een weynigh eer,
Een wafem uyter-maten teer.
Eylaes! de menfch en alle pracht
En is maer ijs van eender nacht!

De tol draeyt luftigh op de vloer
Gegeesfelt met een vinnigh fnoer,
En hoe dat iemant harder flaet,
Hoe dat hy beter omme-gaet;
Maer laet de fweep een weynigh of,
Soo valt hy neder in het ftof,
En doet voortaen niet eenen keer,
Maer is een block voor immermeer.
Men paft noyt beter op het ftuck,
Ms in verdriet en ongeluck ,
Want leeft'er iemant fonder pijn,
Die roeft terftont van ledigh fijn.
Siet, waer een weeligh menfche ruft,
Daer fijght het herte na de luft !

Let op het kint, dat bobbels blaeft,
En fiet hoe feer het is verbaeft,
Om dat het opgedreven quip
Aileen maer duert een korte wijl,
En valt
neder op het velt,
Wanneer het op fijn hooghfte fwelt :
Ey, ftoort u niet, ghy menfchen-kint !
Dit fpel en wy fijn enckel wint ;
Wie heeft'er oyt foo vaften ftaet
Die niet gelijck een roock vergaet?
En noch, dat hoogh en moedigh (welt,
Dat wort gemeenlick eerft gevelt.

Het kint dat op een ftockjen rijt,
En met een ftock een ftockjen fmijt,
Meynt dat'et drijft een moedigh paert,
Wel duyfent franfche kroonen waert,

Maer iemant die het wel Befiet ,
Die vint een hout , en anders niet.
Hoe menigh rijt'er op een ftock,
Hoe menigh fit'er op een block,
Hoe menigh woont'er in een poel,
En meynt het is een konincx ftoel!
Veel rijden, fchoon fy gaen te voet :
Haer paert, dat is een hooge moet.

De koorde-fpringer leert den vont,
Om recht te vatten uur en ftont,
Om wel te pasfen op den tijt,
Al eer hy weder henen glijt;
Want konje fpringen op de maet,
En niet te vroegh en niet te laet ,
En niet te traegh en niet te fnel,
Ghy zijt dan meefter van het fpel.

Befiet, hoe gene jongen fpringht,
En fijnen macker neder dringht;
Befiet, hoe dat de lecker baert,
En over al de kinders vaert;
Maer fiet oock hoe het fpeeltjen ent,
En hoe de kans haer omme-went :
Hy die een wij1 gedoken heeft,
Die toont eens weder dat hy leeft,
En die te voren hooge fprongh
En al het kleyn gefelfchap dwongh,
Die duyckt dan weder met'et hooft,
Als van fijn eerfte macht berooft.
Wanneer een rijek, of groote ftadt ,
Haer tijt van welluft heeft gehadt,
Soo rijft'er licht een uyt het graf,
En fiet haer al het voordeel af.
Aldus gaet alle dingh in 't ront,
Het rijft, dat lagh; het valt, dat ftont.

Befiet, hoe daer een jongen fpeelt;
Befiet, hoe luftigh dat hy veelt!
Sijn tuygh en heeft nau eene fnaer,
En efter maeckt hy bly gebaer.
Siet, kinders, wat vernoegen doet,
Het maeckt ons rouwe boonen foet,
Het maeckt, dat oock een kouden heert
Is lief, en uyt'er-maten weert.
Smaeckt u een duyf gelijck patrijs,
De geerft foo wel als eenigh rijs;
Het ende-vleys gelijck kapoen ,
Wat hebje met veel goets te doen ?

KINDER-SPEL.

Het is alleen een luck igh man ,
Die fijn gemoet vernoegen kan.

Het kote-fpel feyt mede wat,
Voor die het na behooren vat:
De koot en is geen fpel op ftraet
Soo langh den os daer henen gaet;
Maer raeckt het beeft eens uyt de ftal ,
En doet het dan een droeven val,
Soo wort terftont fijn innigh been
Den jongers op de ftraet gemeen ;
Die maecken dan een groot geraes
En met de koot en met de blaes.
Een karigh menfch bewaert het goet,
Soo dat het niemant voordeel doet,
Hy fluyt'et op in fijnen fchoot
Tot na de prangen van de doot;
Maer alfoo haeft hy maer en fterft,
Terftont hy die het goetjen erft,
Die brenght dan luftigh aen den dagh
Dat eerft geen fon of maen en fagh;
En wat de vreck in d'aerde groef ,
Dat is dan voor een malle fchroef.

De kinders die op ftelten gaen,
Zijn rechte beelden van de waen :
Wy foecken meeft al hooger fchijn ,
Als wy in rechte waerheyt zijn.

Let op den vlieger van papier
Gerefen tot den hemel fchier ,
Die, foo de jongen loft de koort,
Gaet efter noch geduerigh voort,
En fweeft ten leften wonder hoogh ,
En fweeft ten leften uyt het oogh;
Maer breeckt'er dan een dunne fnoer,,
Waer door hy in der hooghte voer,
Siet, dat wel eer foo wonder fcheen ,
Dat fijght in haeft dan weder heen;
Daer leyt dan al die losfe vreught
Ten fpotte van de fchamper jeught.
Het fcheen wel eer een felfaem dier ,
En nu en is 't maer vuyl papier.
Een die met eerfucht is befmet,
Al wort hy bijfter hoogh gefet,
Hy wil noch efter verder gaen,
En noyt is hem genoegh gedaen;
Hy voet begeerten fonder ent,

Tot hy ick weet niet waer belent;
En breeckt'er dan maer eens een draet,
Het fteunfel van fijn ganfche ftaet,
Dat is de gunfte van den Prins,
Eylaes! het hooft vol fchrale wints ,
Wel eer geducht gelijck een God,
En is terftont maer enckel fpot.

Al is het mufje van den bant,
Noch keert het na des jongens hant,
En dit al om een weynigh aes ;
Maer wis, de vogel is te dwaes ,
Het ware beter in het velt
Sich kloeck en neerftigh aengeftelt,
En daer te foecken eenigh graen,
Om foo den noot te wederftaen,
Als ftaegh te vreefen voor de pijn ,
En eeuwigh ilaef te moeten zijn.
Wat dient dit naerder uytgeleyt?
My dunckt daer is genoegh gefeyt.

Het kint, dat met'et hoepje fpeelt,
Vertoont gelijck een eygen beelt
Van iemant, die fijn leven langh
Alleen maer gaet fijn ouden gangh;
Hy fiet de fon, hy fiet de maen,
Hy fiet den hemel omme-gaen,
Hy draeyt oock met den tijt in 't ront,
Maer ftaet dan weder daer hy ftont;
Want in fijn ganfchen omme loop,
Soo doet hy als de meeften hoop,
Hy treet wel in een ander jaer,,
Maer anders wort men niet gewaer ,
En fchoon hy krijght gerimpelt vel,
Hy fpeelt noch al het oude fpel.

De jongen die uyt fpelen gaet,
En heeft een mufjen aen een draet,
Wanneer het dier te verre fchiet ,
Soo roept hy veerdigh : hooger niet !
En of de mulch haer ftelt te weer
Hy rucktfe met het toutjen neer.
Waer heen, o menfch, foo bijfter hoogh,
Waer heen doch fwiert uw dertel oogh?
Al ftaet u open zee en velt ,
Een yder is fijn pad geftelt,
En als uw lijntjen is ten ent,
Dan is'et al om niet gerent.
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Ey , fpringht noyt verder, faligh man,
Als daer uw ftockje reycken kan.

Het kint, dat daer een mooltjen heeft,
Siet, hoe het over ftrate fweeft,
Tot dat'et eens een koelen wint,
Tot dat'et eens een luchjen vint,
Tot dat'et eens ter degen waeyt,
Soo dat het mooltjen omme-draeyt.
Veel hebben molen binnen haer,
Die ieder niet en wort gewaer;
Maer die tot malen is gemaeckt,
Die foeckt tot hy aen 't malen raeckt.

Koom hier eens, vrient, en fta wat by,
En fpreeckt een woort en fegget my :
Wat dunckt u, is die jongen wijs?
Hy laet hem dryven met een rijs,
Hy laet hem fleuren by de mou,
En fiet, indien hy maer en wou ,
Hy ware van foo goeden ftant,
Als die hem leyden aen den bant.
Daer leeft'er veel in ilaverny ,
Die, foo fy wilden, waren vry.

Siet , daer ftaen jongers op haer kop ,
En fteken bey de voeten op;
Ghy, fooje vraeght wat dat beduyt,
Soo treckt'er defe leeringh uyt:
Wy zijn het die, van geeft berooft,
In d'aerde wroeten met'et hooft,
En geven aen het hooghfte goet
Schier niet, als 't hol van onfen voet.
Dan 't is genoegh; ghy, voor befluyt ,
Kieft hier uw kinder-fpeeltjen uyt,
En als ghy dat ten leften vint,
Soo maeckt dat ghy het overwint,
Of immers kent in uw gemoet ,
Dat ghy noch kintfche grillen broet;
Soo fal niet al verloren gaen
De tijt, dien ghy hier hebt geftaen.
Maer 't dun ckt misfchien uwat te flecht,
Door fpel te worden onderrecht;
Dan neemt geen dingen foo verkeert,
Daer is oock mal, dat wijfheit leert;
Een fnege ziel, die overweeght
Al wat de ganfche werelt pleeght ,
En fchoon het dickmael niet en fluyt,
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treckt'er noch haer voordeel uyt,
En brenght, oock uyt een dom beflagh,
Veel nutte dingen aen den dagh 1).
Maer wat is van een menfchen-kint,
Of van de wijfte die men vint !
Sy
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De wijfheyt die van boven daelt ,
En op de ganfche werelt ftraelt,
De reden van den grooten God
En acht de kinders niet te fot,
Maer heeft het kinder-fpel vereert

En daer de wijfe door geleert 2).
En dan oock, wat de jonckheyt fpeelt
Heeft dickmael wonder afgebeelt 3).
Veracht dan niet , o weerde vrient!
Dat u en my ten goede dient.

1) Pittacus van Mytilenen , een der wijfen van Griecken , door iemaut gevraeght: met hoedanige partuyr hy gevoegelijckft trouwen moght; antwoorde: dat felfs de kinders op ftraet hem
fulck leeren konden, en font hem na de marckt daer de jongers fpeelden; by welcke de vrient hem voegende wort dadelijek voor 't hooft geftooten , met een bygevoeghde antwoorde: fpeelt
met nwsgelijck; waer uyt hy dadelijck befloot, wat de wijfe man hem hadde willen leeren, te weten: geen ongelijck huwelijck aen te gaen. (Ding. Laertius.)
2) En doenfe wegh gingen begoft Jefus te feggen : met wien fal ick dit geflachte gelijeken P het is gelijck de kinderen die opte marten fitters, en tot hare gefellen roepcn, feggende : wy
hebben u lieden met de fluyte gefpeelt, en ghy en hebt niet gedanft ; wy hebben u lieden klaeghlieden gefongen, en ghy en hebt niet geweent; want Johannes is gekomen, enz. Matth. 11.
6. 16. Luc. 7. 32.
3) Dat de kinderfpelen fomwijlen voorteyckenen fijn geweeft van groote faken, kan betuyght worden by Romulus en Cyrus, beyde in 't kinderfpel tot koningen gemaeckt , ende verfcheyde
andere op gelijcke maniere bejegent, van deweleke handelt Ant. Muret. Varian. Lect. lib. 2. cap. 9.

WEGH-WYSER TEN HOUWELICK
UYT DEN

DOOL-HOF DER KALVER-LIEFDE.

Het los en dom gewoel dat jonge lieden plegen,
Is juyft gelijck een hof met duyfent omme-wegen:
Een hof, een luftigh hof, en konftigh afgemaelt,
Een hof, een liftigh hof, en daer een ieder dwaelt;
Een hof, een fchoon prieel, daer alle tuynen bloeyen,
Maer des al niet-te-min oock fuere fruyten groeyen;
Een hof, daer over al veel fchoone rofen ftaen,
Maer diefe plucken wil, die vint'er prickels aen ;
Een hof, een rond begrijp, maer daer oock flimme treken
Geduerigh omme-gaen, en nimmermeer ontbreken;
Een hof, een warre-net, en daer men evenwel
Het, dolen niet en acht als voor een aerdigh fpel;
Een hof, een felfaem perck , daer ieder met verlangen
Sijn luften onderhout met duyfent omme-gangen;

Een hof, een rechte fuyck, een winckel van bedrogh,
Daer ieder over klaeght, en ieder blijft'er nogh;
Een hof, een diep geheym , dat niet en is te feggen ,
En dat ick niet en weet met woorden uyt te leggen;
Een hof, dat niemant kent, dat niemant oyt en leert,
Als die eerft heeft gedoolt, en dan eens wederkeert;
Een hof, vol bitter Poet, vol aengename lagen,
Een hof, vol bange vreught en duyfent vreemde flagen,
Een hof, een noodigh mal, een hof, een wonder hof,
Een — hof maer 't is genoegh, mijn hooft dat draeyt'er of:
Hier koomt een vryer aen, onfeker wat te maecken,
Hy weet niet in het perck , niet weder uyt te raecken,
Hy wil te rugge gaen, by koomt'er dieper in ,
Hy kijckt aen alle kant; — geen eynde , geen begin.
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Daer roept een jonghe maeght, met droefheyt overwonnen:
Wat heeft mijn weligh hert een malle daet begonnen!
Ick foeck, ick fucht, ick forgh, ick fie geduerigh om,
Maer al om niet, eylaes ! de wegh is al te krom.
Hier trotft een moedigh quant, en meynt'er in te komen,
Maer ftracx is wederom fijn hope wegh genomen:
Al doet hy wat hy kan, al loopt hy wonder ras,
Hy vint hem wederom daer hy te voren was.
Daer ftaet een vlugge meyt, en meynt fy raeckt'er binnen,
Maer fiet, fy moet terftont van nieuwen aen beginnen;
Sy wift (gelijck het fcheen) waerop de fpille draeyt,
En fiet, van ftonden aen foo was'et al bekayt;
Hier treet een jonge wulp, en doet fijn eerfte gangen,
Hy foeckt maer enckel fpel, en fiet, hy wort gevangen;
Hy kwam daer hy het vont, oock eer dat hy het wift,
En feide binnens monts : ach, had ick eens gemift!
Daer komt een flechte duyf, en raeckt tot aen het eynde,
Maer vint'er evenwel geen vreught gelijck fe meynde ;
Dies ftaetfe daer en fiet, eylaes! 'ck en weet niet hoe,
En weder uyt te gaen, daer is geen middel toe.
Dan ginder koomt'er een die weet de rechte paden ,
Maer vint noch evenwel het vinden ongeraden ,
Hy doolt uit enckel luft en kieft de rechte baen ,
Juyft als hy door het groen niet meer en weet te gaen.
Een ander ftaet en fiet, en wil een weynigh ruften ,
Maer fiende groen gewas, foo krijght hy groene luften :
Het fruyt is byfter wrangh, hy flaet'er niet-te-min
Sijn bolle lippen op, fijn voile tanden in ;
Hy fnoeit al wat hy vint, en door het gulfigh eten
Soo is hem metter tijt fijn eerfte wegh vergeten ;

De floir die met hem doet is even foo geftelt :
Sy voelt dat haer het lijf gelijck een blafe fwelt ,
Sy is geweldigh quaps en moet geduerigh braken,
Sy weet de rauwe fucht niet weder quijt te raken ;
Sy krucht den ganfchen dagh , onfeker watfe voelt,
Vermits 'k en weet niet wat haer in de leden woelt!
De fnoeper niet-te-min die krijght, te fijner fchanden,
Een ongefonde maegh, en even ftompe tanden ;
Dat is van over-langh de ftraffe van de luft,
Die met onrijp gewas ontijdigh wort gebluft;
Of fchoon dan onfe vraet is naderhant gefeten,
Daer vrienden onder een de rijpe vruchten eten ,
Het dient hem niet te min alleen tot enckel fpijt,
Vermits fijn kranck gebit geen vafte fpijs en lijt.
Ghy fiet dan al het perck, en hoe het is gelegen ,
Ghy fiet'er fchoon bedrogh, en hondert flimme wegen;
Ghy fiet, hoe dat de jeught hier fonder einde dwaelt,
En wat een tuymel-geeft haer in de leden maelt ;
Ghy feet, hoe malle waen, hoe fchijn , en losfe droomen
Hier fwieren op het velt, en fpelen in de boomen ;
Ghy fiet, hoe dat de menfch de flimme gangen mint,
En wonder groot vermaeck oock in het dolen vint ;
Ghy fiet, hoe dat het volck wort om en om getogen ,
Ghy fiet, hoe dat het oogh wort menighmael bedrogen ;
Ghy fiet, hoe wonder licht zich ieder een vergeet ,
En hoe een fnoeper vaert die wrange fruyten eet.
Noch wil ick evenwel geen jonge maeght beletten ,
Haer voet ter rechter uur in defen hof te fetten :
Genaeckt dan, foete jeught! maer, eerje verder gaet,
Laet tucht uw leytfman fijn, en reden uwen draet!

MAEGHDE-WAPEN.

Als eenigh Vorft een wapen geeft
Aen die hem wel gequeten heeft,
Of in den krijgh of in den Raet,
Tot voordeel van den ganfchen Staet,
Het ware dienftigh, dat het beelt
En wat'er om den hellem fpeelt,
Soo mochte worden afgemaelt,
Dat daer uyt neder quam gedaelt,
Dat daer myt mochte zijn verftaen ,
Wat dan noch verder dient gedaen
By hem, die mits het edel velt
Wort in een hooger graet geftelt;
Op dat by ftaegh, in dat geficht,
Mocbt lefen fijnen ridder-plicht.
Koomt bier, vriendinnen altemael,
Die fonder yfer, fonder ftael,
En fonder fweert, en fonder lans ,
Verwint de kloeckfte van de mans,

Die fonder oorlogh, fonder ftrijt
Princesfen van de werelt zijt;
Komt hier, en fiet dit Maeghde-boeck,
0 ridders van den witten doeck !
Hier is het datje vinden meught
Een wapen voor uw teere jeught,
Een wapen, daer gefchreven ftaet,
Hoe dat'et met de maeghden gaet;
Een wapen , daer het edel velt
Uw ganfche plichten open ftelt;
Ey kijckt, o jonge dieren , kijckt!
Het is een beelt, dat u gelijckt,
Het is een bloemtje, fooje fiet ,
Dat noch geen open knopjen biet,
Een bloemtje van fijn eerfte jeught,
Een bloemtje van fijn eerfte vreught,
Een bloemtje dat niet uyt en puylt,
Maer in fijn eygen knopjen fchuylt.

Wanneer een fchilder eerft begint
De fchetfe van een aerdigh kint,
En dat voor eerft de kunfte fpeelt,
Ontrent de gronden van het beelt,
Men fiet alleen ick weet niet wat,
Dat fchier het ooge niet en vat ,
Men fiet een mont, een Poet gelaet,
Dat noch gelijck in twijfel ftaet,
Men fiet doch echter over al
Wat dat het eenmael worden fal.
Dus gaet'et met ons teer gewas :
Men fiet'et in een duyfter glas,
Men fiet een teer, een aerdigh beelt,
Dat noch fijn befte gaven heelt,
Men fiet een toegefloten blat,
Men fiet een toegefloten fchat,
Men fiet wat hope dat'et biet,
Men fiet'et, en men fiet'et niet;
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Men fiet'et maer in ftil gepeys,
En 't is genoegh voor defe reys.
0 teere plante, jonge fpruyt,
Wat ftaeje quade vlagen uyt!
Wat is'er om uw jeughdig groen ,
Wat is'er al om u te doen!
Wat is'er =nigh ongeval
Dat a voorfeker treffen fal,
Ten fy dat ghy met alle vlijt
Gedurigh waergenomen fijt!
Wat heeft, eylaes! uw teer begin
Wat heeft'et anghft en moeyten in!
Men vreeft van boven voor de ftorm,
Men vreeft van onder voor den worm,
Men vreeft den vorft en fijn gewelt,
Men vreeft den hagel op het velt,
Men vreeft de dampen van der nacht,
Men vreeft de mift en hare dracht ,
Men vreeft het fchendigh hof-fenijn,
Men vreeft een heeten fonne-fchijn ,
Men vreeft het fteken van de pier,
Men vreeft het bijten van de mier,
Men vreeft de rups en haren beck ,
Men vreeft het quijlen van de fleck,
Men vreeft des efter niet-te-min
Het weven van een vuyle fpin,
Men vreeft voor al een dertel kint ,
Dat is het flimfte dat men vint;
Want, mits het wicht geduerigh malt,
En dickmael op de bedden valt,
Soo breeckt'et licht een aerdigh kruyt
Dat noyt fijn leven weder fpruyt,
Of anders 't fchudt uw teere fteel,
En 't foolt uw knopjen al te veel,
Het is gants uytgelaten mal,
Het loopt en flickert over al,
Het ftaet en pluyft ick weet niet waer,
En Pelt u dickmael in gevaer ;
Al waer het koomt of henen gaet,
Het doet de teere bloemtjens quaet.
En fchoon al is het byetje foet,
Soo dat het leet noch hinder doet
Noch aen de bloem, noch aen het kruyt,
Maer fuyght'er niet als honigh uyt;
Soo moet het doch voor defen ftont
Onthouden oock een reynen mont,
En blijven van het teer gewas
Tot dat'et beter komt te pas,
Tot dat de bloem eens open gaet,
En in haer voile loovers ftaet;
Nu moet'et maer van verre Tien
Wat dat'er eenmael fal gefchien ,
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En letten flechts in dit geval
Wat uyt het knopjen komen fal.
Geen byetje heeft'er oyt geraeckt,
Geen byetje heeft'er oyt gefmaeckt
Een bloemtje dat gefloten ftaet,
Of dat fijn ooren hangen laet;
Het eerfte laet'et ongemoeyt
Tot dat het eens ten vollen bloeyt ;
Het tweede roert'et nimmer aen ,
Om dat het bloeyen heeft gedaen,
Om dat het was noch honigh geeft,
En nu als fonder leven leeft.
Maer hier is noch een ander quaet,
Waer op voor al te letten ftaet:
Ten gaet met defe bloemtjes niet
Gelijck'et elders wel gefchiet;
Want al wat hier of ginder breeckt,
Of wat men uyt den regel fteeckt ,
Daer heeltmen ftracx de ganfche vrack,
Oock dickmael fonder ongemack.
Al krijght uw doeck een yfer-fmet,
Ghy fijt'er weynigh in ontfet,
Een vinnigh fuer, een cyteroen
Dat weet de plecken uyt te doen.
Indien het fomtijts foo gebeurt
Dat oock het fijnfte laken fcheurt,
Een die hier toe fijn kunfte biet,
Die ftopt het dat men 't niet en fief.
Indiender aen een fchoon buffet
Een quaet, of reet, of fplinter let,
Men krijght of lijm of ander gom,
Dat heelt de brake wederom.
Indien of vet of fchrale wijn
Set plecken in een fchoon fatijn,
Een poeyer, of een machtigh kruyt
Dat haelt de gronden weder uyt;
Of, fchoon daer blijft een kleyne vleck,
Noch is'er raet voor dat gebreck:
Men fpant'et veerdigh op een raem,
En ftracx foo wort'et aengenaem,
Om dat men met een gulden draet
De vuyle plaetfen over gaet.
Ons' meyt heeft even dit verftant,
Want is haer taerte wat gebrant,
Al wat of hier of ginder fchort,
Dat wort met fuicker overftort;
Soo dat de gene die het eet
Niet van den loofen handel weet.
In 't kort, en hier en over al,
Is raet voor menigh ongeval;
Maer wat'er hier en daer gefchiet,
Noch raeckt het onfe bloemtjes niet;

Daer is, eylaes! geen kunftigh lijm ,
Daer is geen harft, of taye flijm,
Daer is geen kruyt of vinnigh fap ,
Daer is geen over-zeefche pap,
Daer is geen fmout, of machtigh gom,
Voor u, o teere maeghde-blom!
Het minfte vuyl, de kleynfte fmet,
Die blijft'er eeuwigh ingefet,
Die fit geduerigh in den gront,
Soo datj'et noyt verwinnen kont;
En ofje veeght en ofje waft,
Noch hout het efter even vaft,
En ofje fchuert en dapper vrijft,
Het is een vuyl, dat eeuwigh blijft;
Al is'er maer een enge fcheur,
Al krnypt'er maer een fiertje deur,
Al kleeft'er maer een vuyltjen aen,
De ganfche luyfter is gedaen ;
De tijt, eylaes ! de fnege tijt,
Die alle dingen open fplijt,
Die toont ten leften in het blat
Een wijde reet, een open gat;
Wat eerft de fneeghfte niet en vant ,
Dat feet de plompfte naderhant :
Ach! wat het eerfte knopjen fchent
Dat blijft'er eeuwigh in-geprent.
Siet, als de plaegh het koren Net ,
Terwijl het op den velde ftaet,
En dat voor eerft een vuyle fmet
Sich in het jeughdigh bloeyfel fet;
Het blijft gewis dan eeuwigh foo
Tot even aen het dorre ftroo;
Gaet , leght dan vry het rijp gewas
Te midden in een koren-tas,
Gaet, ftout'et in een drooge fchuur,
Gaet, fluyt'et in een vafte muur,
Gaet, dorft en wannet fooje kont,
Noch blijft'er al een quade gront;
Ja waft'et in het klaerfte nat,
Eylaes! daer fchort noch efter wat.
Het is, o vrienden, 't is gedaen;
Want noyt en vint men fuyver graen!
Bedenckt dit ftaegh, o groene jeught,
Bedenckt dit, watje deneken meught,
Begraeft'et in uw ftil gemoet,
Begraeft'et in uw diepfte bloet,
En laet'et eeuwigh voor u ftaen ,
Het gaet voor al de maeghden aen.
D'Eenvoudigheyt die ftaet u wel,
Dan Leer-fucht is haer metgefel:
Dus fijt eenvoudigh in het quaet
En al wat maeghden tegen gaet;
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Maer leert , dien even onverlet ,
De gronden van de maeghde-wet,
De regels van de ware min,
De plichten van het huys-gefin ,
En wat'er vorder dienen kan
Ten goede van een eerlick man.
Ach! of al fchoon een jonge bruyt
Draeght kransfen van het maeghde kruyt,
En dat men vry al fuycker goyt,
En bloemtjens voor de deure ftroyt ,

Is oyt haer befte (chat gerooft ,
Soo maeckt'et flechs een fwaerder hooft,
En wat men haer voor eere doet ,
Dat is een beul in haer gemoet.
Ghy , wenfje niet te fijn befpot ,
Hout ftaegh uw tuyntjen op het flot ,
Hout heck en hagen even dicht ,
Op deer niet een dertel wicht
En koome, fonder uw verlof,
En koome fluypen in den hof ,

En roove daer uw befte kruyt,
En loope dan van achter uyt.
Ach! wie haer teere jeught befmet,
Die fal geen trouw,, geen echte bedt,
Die fal geen wijs , geen deftigh man,
Hoe veel hy weet en wat hy kan,
Oyt brengen tot haer eerften glans,
Oyt brengen tot de maeghde-krans.
Ach! wie als vrijfter is onteert,
Die wort te laet als bruyt geleert.
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MAE GHT.
INLEYDINGE.
Hier tegens dringht dan Phyllis aen ,
En wil al vry wat ruymer gaen ;
Maer Anna, rijper van verftant,
Die houtfe weder in den bant :
En Piet, door woort en wederwoort,
Soo komt dan eens de waerheyt voort.
Ghy, die met vrucht dit lefen wilt,
Let wat de waen van reden fchilt ;
Weeght alle dingh met rijpen fin,
En beelt u niet ter haeften in ;
Al fpreeckt oock Phyllis met befcheyt,
Het is u heft dat Anna feyt.

Terwijl dat Phyllis eens gevoelt
Jet, dat haer in de leden woelt,
Iet felfaems, ick en weet niet wat,
Dat fy to voren niet en hadt;
En dat mifdien haer guile jeught
Stelt in het minnen groote vreught ,
Doch, omgevoert door losfe waen ,
Mift (foo het fchijnt) de rechte baen;
Soo fpreeckt'er Anna tusfchen in ,
Ten goede van de reyne min,
En toont, waer datmen henen valt,
Wanneer men fonder regel malt.

T'SAMEN-SPRAECK
TUSSCAEN

ANNA EN PHYLLIS.
Indien ick oyt een droef geklagh
In uwen boefem (torten magh,
Soo waer het nu de rechte tijt,
Nadien ghy ftil en eenigh fijt:
Mijns oordeels is 't de befte vrient
Die ons in droeve tijden dient.
Daer is, eylaes! een vreemt gewoel
Dat ick ontrent mijn herte voel:
Ick ben geftelt, ick weet niet hoe,
Ick worde fonder reden moe;
My fweeft een wafem am het hooft
Die my van alle vreught berooft,

Ick ga, ick koom , ick rijf', ick dael ,
Ick loop, ick fta, ick ruft, ick dwael,
Mijn finnen vliegen hier en daer,
Als of ick licht van hoofde waer ;
En , fchoon ick ganyie nachten waeck,
Noch krijgh ick efter geenen vaeck,
Ick wend', ick keer door al het bet,
Ey , feght doch eens wat dat my let.
ANNA.
Kijck, dit is immers wonder foet,
Dat ghy my defe vrage doet,

My die een teere maget ben,
En niet als kap of doeck en ken !
Ey fooje wilt genefen fijn ,
Gaet, foeckt een ander medecijn;
Gaet, foeckt een kloeck en dapper man,
Die veel en groote dingen kan ,
Die in de konften is geleert,
En veel tot Leyden heeft verkeert,
Of elders daer men menfchen fnijt,
En al de leden open fplijt,
En daer men klaer en open feyt,
Waer milt' en hert' en maege leyt;
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Die fal misfchien , na langh beraet ,
Dan feggen wat'er omme-gaet,
En wijfen voorts wat u geneeft.
PHYLLIS.
Wel, hebje laugh foo dom geweeft?
Ghy fpreeckt gelijck een flechte duyf,
Die naeu en kent haer doecken-huyf,
En efter weet ick uyt de daet ,
Ghy fweeft al boven uwen naet ,
En hebt al vry weer in de mouw
Als iemant wel vermoeden fouw ;
Dus brenght doch veerdigh aen den dagh,
Dat ons ten goede dienen magh.
ANNA.
Wat wilje dat ick feggen fal!
Ick ben een duyve fonder gal:
Dan foo j'et immers foo verftaet ,
Dat ick iet weet tot ewer baet ,
Soo druckt dan eens wat naerder uyt
Van waer u defe quellingh fpruyt,
En wilje dat ick raden fal,
Soo opent eerft het ongeval.
Ghy weet, men feyt den medecijn
Den gront en oorfpronck van de pijn,
En hoe men eerft het quaet vernam ,
En oft met koud' of hitte quam,
En of de fmert geduerigh blijft ,
Dan of fe door de leden drijft ,
En of men droogh is op de tongh ,
En of men bangh is aen de longh,
En of men fchrael is op de borft ,
En feer gequollen van den dorft,
En of men veel of weynigh eet ,
In 't korte wat de fiecke weet;
Want anders, foo men iet verfwijght ,
't Is felden dat men bate krijght.
PHYLLIS.
Voor my , ick wil hier open gaen ,
Gelijck by vrienden dient gedaen ;
Ick fal u feggen hoe het quam ,
Dat ick voor eerft het quaet vernam ;
Want fiet, ick wil mijn ganfche noot
Gaen ftorten uyt in uwen fchoot:
Ick fagh eens, op ons fchaly-deck ,
Twee duyfjens fpelen beck aen beck:
Sy vlogen t'famen uyt het kot ,
Sy vielen t'famen op een fiot ,
Sy togen t'famen op de vlucht ,
Sy fwierden t'famen in de lucht ,

keerden weder na den flagh ,
En al terwijl dat ick het fagh;
Hier door foo quam my in het bloet ,
Hier door ontftont in mijn gemoet,
Een nieu, een vreemt, een felfaem dingh,
Dat my door al de leden gingh:
Siet (dacht ick), hoe des Heeren macht
Paert yder dier in fijn gefiacht
Een ieder voelt fijn eygen vier,
Een ieder trout op fijn manier ,
Wat islet dat geen lief en heeft?
Men vint dat heft , en niet en leeft.
De dadel-boom is fonder vreught ,
Sy ftaet en treurt haer ganfche jeught,
Het fchijnt dat fy geduerigh fucht,
Want fy en draeght geen foete vrucht,
Tot fy ten leften by haer vint
Een mannen-boom die fy bemint;
En dan foo grijptfe weder moet,
En draeght haer vrucht in overvloet.
Dringht liefde door het quaftigh hout,
Is 't flijm van visfen niet te kout,
Sijn wilde vogels niet te fuel,
Sijn wreede dieren niet te fel,
Om aen te doen een fachter aert ,
Hoe dient een menfch dan ongepaert?
Voelt leeuw en beir de foete pijn ,
Wat fal 't van teere maeghden fijn?
Dit dacht ick doen wel (even mael ,
En maeckte ftaegh een nieu verhael ;
De doffer met den dadel-boom
Die bleef my by tot in den droom ,
Ja, midden op den fchoonen dagh,
En was het niet gelijck het plagh.
Nu feght, hoe noemje dit gequel ?
Sy

ANNA.
Ick ken die fieckte wonder wel;
Het is een eerfte minne-beelt
Dat om uw weeligh herte fpeelt;
Het is een dom , een grilligh mal ,
Het is een derte] ongeval,
Het is een voor-fpel van de jeught,
Een blijde pijn, een droeve vreught,
Het is een bobbel in het bloet,
Dat nu fijn eerfte fprongen doet;
Maer waerom niet, in kort befcheyt ,
Den ganfchen handel uyt-gefeyt ?
't Is kalver-liefde, foete maeght,
Die u de losfe finnen jaeght ;
En fooje die niet wel en leyt ,
Gelijck als eer en fchaemte feyt,
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Gewis, daer is geen twijffel aen,
Ghy fult verkeerde wegen gaen ,
Ghy fult verdolen hier en daer ,
gevaer ,
Ghy fult n brengen
Ghy fult u vinden buyten fpoor,
Dus ftelt u tucht en reden voor. (hoe,
Maer fiet, ghy fpreeckt 'k en weet niet
Het fchijnt ghy fijt uw maeghdom moe;
Want, na dat ick bevinden kan,
Soo helje vry wat na den man.
Wel, meynje , kint! dat al de luft
Juyft onder manneflippen ruft?
En dat voor al het echte bedt,
Met fachte roofjens is befet?
Neen vry, het gaet'er niet foo breet,
Maer hoort doch eens het recht befcheet:
Soo langh men eenigh dingh verwacht,
Dan is het dat men 't wonder acht ;
Maer als men 't heeft, dan is'et niet,
Men fochte vreught, met vint verdriet;
En dit is foo het out gebruyck
Het trouwen is een rechte fuyck,
En dat alleen op defen fin :
Al wat'er uyt is, wilder in,
En wat'er in is , wilder uyt;
Een kleuter wenft te fijn de bruyt,
Een jubben , van fijn eerfte vlucht ,
Leyt eeuwigh om een wijf en fucht;
En dickmael is men nau getront,
Wanneer men 't hooft wel dapper klout.
PHYLLIS.
Ghy fijt to ftrengh voor d'eerfte reys,
En ftraft te fel mijn foet gepeys ;
Dan efter 't is maer losfe praet ,
Het trouwen is den beften raet ;
Wie bleefer oyt fijn Leven maeght,
Die fich des niet en heeft beklaeght?
Aileen te Leven is verdriet,
En dient ons fwacke menfchen niet:
De maeghdom is een laftigh pack ,
Die niet en baert als ongemack.
Ick was left op een hoef genoot ,
Daer eenden fwommen in de foot;
De vogels lagen aen de wal,
M'en hoorder vreught of bly gefchal,
Sy dreven ftil, en treurigh keen;
Doch mits een wartel daer verfcheen,
Soo rees'er ftracx , door al den poel ,
Een hees gequeeck, een bly gewoel:
Bit beurt de dieren niet alleen ,
Het is de menfchen oock gemeen :
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Soo haeft als vader is van huys,
Tot onfent is maer enckel kruys:
Want moeder is niet wel gefint,
De keucken-meyt die fit en fpint,
M'en hoort'er noyt een blijden lagh ,
M'en fchaft'er niet gelijck men plagh,
Men vint'er meeft een kouden heert,
En al door 't misfen van een weert ;
bus gaet'et vaft, dat aen den broeck
Hanght al de vreughde van den doeck.
ANNA.
Nu fie ick klaer, en uytter daet,
Dat u de maeghdom tegen ftaet;
Wel aen, nadien ghy immers wilt
U geven in het groote gilt,
Soo neemt geen fake by der hant
Door haeft of grilligh onverftant,
Maer toomt uw finnen, weeligh dier!
Gelijck een kuyper doet fijn vier :
Die fluyt'et in een vaften bant,
En maeckt alfoo een rechten brant,
Soo dat de vlamme niet en fwiert,
Als juyft daer haer de meefter ftiert.
Ghy , doet toch niet op eygen raet,
Want dat is bier en elders quaet;
Maer feght voor eerft uw moeder aen
Waer heen uw domme finnen gaen ,
Die fal het clan , ter rechter ftont ,
U vader leggen in den mont ;
En foo uw groene lente-tijt
Dan hooger na de fomer glijt,
En dat uw jeught nu dragen kan
De laften van een echte man,
Soo fal hy met een goet beleyt
Gaen letten, wat de reden feyt.
PHYLLIS.
De raet die ghy de maeghden biet,
En paft voor al de maeghden niet,
Haer voorhooft is te bijfter teer,
En dit uw voorftel tegen eer;
Wy fijn door fchaemte weggevoert ,
Waer iemant maer van trouwen roert;
Wie is 't van ons die feggen kan :
T'fa moeder, haeft! ick wil een man?
Wat vrijfters in den boefem leyt
Dat dient gedacht, en niet gefeyt;
Want maeghde-laft, dat is een faeck
Die dient geweten fonder fpraeck.
Of fchoon de klocke niet en flaet,
Als maer de wijfer omme-gaet,

Soo weet een yeder, fonder flagh,
De ftonden van den ganfchen dagh.
Siet, als een maeght foo hooge waft,
Dat haer des moeders huycke paft,
Of telt nu jaren drymael fes ,
Neemt dat , o vader! voor een les ,
Dat aen uw dochter wat ontbreeckt,
Hoewelfe niet een woort en fpreeckt :
Hout vaft dat ja, haer fieren tret,
Hout dat haer doeckje wel gefet
Sijn wijfers van de binne-fmert,
Die haer leyt in het weligh hert;
Denckt vry, dat aen een rijpe maeght
Jet fchort, hoewel fe niet en klaeght.
Wanneer ghy defe peylen fiet,
O vaders! en verachtfe niet,
Maer let wel neerftigh op het ftuck ,
Of u genaeckt groot ongeluck.
Siet, als de jonge wijngaert-loot
Drijft in de lucht een guile fchoot,
En datfe wortels heeft, foo goet
Schier als eygen moeder doet;
Een hovenier fal metter daet,
Indien hy flechts het ftuck verftaet,
Die plante fcheyden van den ftam,
Soo ras hy defe jeught vernam.
Ick wens een vader dit verftant,
Wanneer fijn dochter dient verplant ;
Ick wenfche dat een moeder let,
Wanneer een dochter dient verfet;
Maer als noch d'een noch d'ander fiet,
Hoe gul haer jonge wijngaert fchiet,
Soo is'et (mijns bedunckens) tijt,
Dat fy haer eygen tacken vrijt;
Op dat haer jongh en weeligh hout
Magh by een ander fijn gebout.
En fy wat verder, alsfe plagh ,
Haer groene loten fchieten magh;
Een die my dit left heeft geraen,
Die feyd' het mochte wel beftaen.
ANNA.
't Was iet dat ghy te voren dreeft,
Maer dit bejagh en hanght of kleeft :
Hoe! dunckt u 't feggen al te koen ,
En wilj'et fonder feggen doen?
Neen , kint! dit ftuck is ouders-werck,
Hier dient een hoogh, een diep gemerck,
Hier dient een wijs, een laugh beraet,
Dat onfe jeught te boven gaet ;
En ghy, noch echter niet-te-min ,
Wilt flucx, en met een luchten fin,

Gaen vallen in het minne-fpel ,
En mallen met een jongh-gefel ;
0 neen , dit kan ick niet verftaen ,
Der vrienden oogh moet voren gaen;
Bevraeght u wel, oock eerje vrijt,
Want dan is 't even vragens tijt ;
Maer naderhant te nemen raet ,
Dat koomt gemeenlick al te laet.
My is voor defen eens verhaelt,
En 't leyt my noch in 't hooft en maelt,
Hoe dat men walle-visfen vanght,
En fchichten in haer leden pranght :
Het ftuck dat wort te weegh gebracht,
Om dat het beeft niet eens en acht,
En onbevreeft niet eens en fchroomt,
Wie dat ontrent of aen hem koomt ;
En als 't herpoen is vaft gefet,
Dan fchijnt'et, dat het eerft maer let,
Voor wie en waer het vlieden fal;
En fiet, dan vlucht'et over al ,
Dan in de ftroom, dan na de ree ,
Dan in het diepfte van de zee;
Maer, waer het fwemt of henen vliet,
Het is , eylaes ! het is om niet ;
Want waer het fich ter neder fet,
Het voert fijn eygen quellingh met;
Siet, dus vergaet die groote vis,
Om dat hy eerft niet fchouw en is.
Ach ! trou-fucht is een flim gebreck,
Ten lift geen uytftel, geen vertreck;
Het kom foo 't wil, het ga foo 't magh,
Van raet of reden geen gewagh:
Het kint, met defe koorts bevaen ,
Wil met den ruyter dolen gaen ;
Nochtans: te licht eens ja gefeyt,
Wort dickmael (even jaer befchreyt;
Ghy, weeft niet haeftigh in de min,
Maer hout uw domme finnen in ;
Want is de vrijfter licht gereet,
Het doet oock aen den vryer leet ;
Wie ras bekomt iet dat hy focht,
Die vreeft terftont te fijn bekocht,
En is de vrijfter wat te vlugh,
De vryer gaet wel licht te rugh.
Een kock die 't fpit te veerdigh draeyt ,
Die maeckt fijn dingen licht bekaeyt,
Want dickmael, voor een fpoedigh ent,
Soo wort de fpijs in d'as gewent.
Met finnen , kinders! watje doet,
De grootfte haeft, de minfte fpoet.
Een vogel-ftrick, een jongh-gefel,
Gelijcken uyter-maten wel;
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Want foo een velt-hoen of faifant
Koomt neder vallen in den bant ,
Als offet woude fijn gevaen,
Soo blijft het garen openftaen ,
Maer tijt de vogel op de loop,
Dan wort'er eerft een vafte knoop.
Al wat men aen een vryer biet,
Dat wil de flimme lincker niet;
Dus wilje minne, wilje gunft,
Soo leert voor eerft de weyger-kunft.
Noyt heeft aen weyman wilt geluft
Wanneer het op fijn leger ruft :
Een vlucht, een fucht, een fnelle loop
Die maeckt en hier en daer de koop.
Door moeyte fmaeckt het minne-fpel
En 't neen dat ftaet de meyfjens wel,
Doet van de minne pijl en pijn ,
De minne fal geen minne fijn.
PHYLLIS.
Dit hout ick wonder vreemt gefeyt,
En 't is my van den wegh geleyt,
Hoe! wilje dat ick fegge neen,
Wanneer ick ja van herten meen?
Of fal ick wijfen van der hant
Daerom mijn jeughdigh herte brant,
Neen, dat's gewis een quade fiagh,
Die noyt ons dienftigh wefen magh;
Wie hongert, gaept en eet terftont,
Als hem de pap is voor den mont.
Wie in de min wenft goeden fpoet
Die doe gelijck het meeuwtjen doet,
Dat , als het vifchje boven fweeft,
En fich maer eens om hooge geeft ,
Valt ftracx met alle krachten neer,
En licht het beefjen uit het meer.
't Geluck , o kinders, is te glat,
Het dient in haeften opgevat,
Het dient gegrepen t'fijnder tijt,
Eer dat'et weder henen glut.
Wie aengeboden dienft verfmaet,
Wilt dickmael als het is te laet;
En die een goede kans verfiet,
En recht bet ftuck fijn leven niet.
Dies, als de vinck is in het net,
Soo dient geen tijt te fijn verlet.
Ick moet hier brengen aen den dagh
Een droef gefpreck , een diep geklagh,
Van feker ons bekende maeght,
Die, fiende datfe wert bedaeght,
Haer by een roofjen vergeleeck,
En fprack, gelijck als ick nu fpreeck:

„Als eerft het jeughdigh purper-root
Quam puylen uyt mijn teren fchoot,
Doen was ick vry een trotfe blom,
Ick hadde prickels om end' om,
Ick ftont gefet en bijfter vaft,
Ick ftont gelijck een fpitfe malt,
Wie my genaeckte, kreegh een ftreeck,
Wie my genaeckte, kreegh een fteeck;
Maer als mijn foete jeught verdween,
Doen ick viel fonder raecken heen ,
Doen ick viel neder in het ftof,
En was maer ftroyfel voor den hof,
Doen riep ick ftaegh tot alle man:
Siet, wat een roofje worden kan!
Die met geen hant wou fijn gepluckt,
Ben nu met voeten onderdruckt;
Ach! die voor defen niet en wou,
Wat is'et dat ick niet en fou P
Ach! daer de rimpel ploeght het vel,
Indien het quaem, men nam'et wel !"
ANNA.
Ghy wijckt al vry wat uytte baen ,
Dus laet ons hier wat naerder gaen.
Hout iemant wat van mijnen raet ,
Soo (tell' ick yder defe maet:
Al is de vrijfter bijfter groen ,
Haer paft het lijden, niet het doen;
Dus brengh ons hier geen meeuwtje by,
Het grijpen ftaet geen maget vry ;
Haer dient gedult, al is'et pijn ,
Tot datfe magh gegrepen fijn.
Het vincke-net koomt haer niet toe,
Ons dient alleen een ftille vloe,
Die roert haer niet, maer blijft gefet,
Al isle fchoon een vogel-net,
Tot dat een fnepp', of ander dier,
Daer in koomt vallen met getier,
Daer in met alle krachten fpringht,
En 't nett' als tot het vangen dwinght.
Al islet fchoon uw voile wil,
Ghy ftaet dien onvermindert ftil,
Tot hy, die u van herten mint,
Als met gewelt uw herte vint,
En dat de tijt en vrienden raet
IT dringen tot den echten ftaet;
Ons net moet vangen fonder fchijn,
De vogel moet de vanger fijn.
Doch wilje, dat ick dit geval
Met naeckter reden toonen fal ,
Soo fiet hier op de bakens aen,
Die veel-tijts aen den oever ftaen :

Haer vier dat in het duyfter brant,
Geeft wel een glinfter aen de ftrant,
En roept te midden uyt de zee,
De fchepen tot een goede ree,
Als doende blijcken voor gewis ,
Dat daer ontrent een haven is;
Maer efter blijft'et (chippers werck
Te komen naer het vier gemerck :
Hy maecke feyl wanneer hy wil,
Het baken ftaet geduerigh ftil,
Het baken wijckt niet van de kant,
Maer toont alleen een ftillen brant.
Ghy mooght bewijfen met de fchijn,
Dat ghy fijt quefel noch begijn ,
Uw geeftigh kleet, uw foet gelaet,
Dat kan hetuygen metter daet,
Als datje niet ondienftigh vint
Te rechter uyr te fijn gemint;
Uw wefen geeft hier toe de loos,
Maer laet het roeyen aen matroos,
En noyt om echte minne peyft,
Ten fy men u ter eeren eyft;
Dus verre dient een jonge maeght,
En hooger niet te fijn gewaeght.
PHYLLIS.
Men fiet nochtans in onfen tijt
Hoe menigh dat'er wort gevrijt,
Ja, raeckt oock dickmaels aen een man,
Om datfe vryers locken kan;
Segh lieve, waer gebeurt'et niet
Dat , als een vryer hope fiet,
Hy dan wel foeckt een echte vrou
Oock daer hy eerft niet vryen wou?
ANNA.
Dat magh by wylen eens gefchien,
Maer veel en wort'et niet gefien,
'En 't ware vry een losfe trou,
Dat iemant juyft gaen vryen fou,
Om dat misfchien een ftoute-bil
Haer fpillen met hem mengen wil.
Ms iemant in een boomgaert gaet,
Daer aen den wegh een haege ftaet,
En dat misfchien een wilden . braem
Hem onder by de flippen naem,
Hem boven aen den mantel greep,
Of elders in de leden neep,
En noode foo, als met bedwangh,
Hem tot haer vruchten fuer en wrangh;
Sal dat bewegen fijn gemoet,
Of weder-houden fijnen voet,
87
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Om dan niet dieper in te gaen,
Daer vry al beter fruyten ftaen?
Neen , neen; hy acht haer trecken niet,
Hoe fchoon dat fy haer vruchten biet,
Hy maeckt fich los van haer beflagh
Soo haeft by kan, foo ras hy magh;
Hy ruckt haer ftoute krauwels of,
Om voorts te treden in den hof;
En fchoon hy daer met ongemack
Moet reycken naer een hoogen tack,
Dat is hem des te meerder vreught,
En 't is te beter voor de jeught;
Want dat men licht bekomen kan
En fmaeckt niet aen een ruftigh man;
Maer wat aen fteyle boomen hanght,
Dat is'et daer men naer verlanght,
Het fruyt dat is dan wonder Poet,
Wanneer de plucker klimmen moet.
PHYLLIS.
Wel, foo een vrijfter niet en magh
Haer liefde brengen aen den dagh,
Soo laet het dan haer vader toe,
Dat hy het voor fijn dochter doe.
Waerom doch niet in onfen tijt
Oock met een jonge maeght gevrijt?
Mijn oordeels, voeght dat alfoo we],

Als met een moedigh jongh-gefel;
Veel hebben dit wel eer betracht ,
En oock met voordeel uytgewracht;
Want dickmael gaept de vryer niet,
Voor dat men hem den lepel biet.
Maer dit behoort, op vaft befcheyt,
Behendigh aen te fijn geleyt,
En door een derden aengebracht,
En dat als in een ftille nacht ;
Op dat'er niet een menfch verftae,
Hoe dat het met den handel gae:
Soo doet de loofe vogelaer,
Die fit niet in het openbaer,
Maer is met ruyghte dicht befet ,
En ftelt een roer-vinck in het net,
En bout daer op fijn oogh-gemerck,
Tot aen het eynde van het werck;
Doch, foo de vangh niet wel en wil,
Hy duckt in 't loof en hout hem ftil,
En niet een vogel kander Tien ,
Wat defen handel magh bedien.
ANNA.
Te vryen met een jonge maeght
Is, mijns bedunckens, veel gewaeght;
Want dit alfoo te leggen aen ,

Dat niet een menfch het fou verftaen,
Voorwaer daer is geen middel toe,
Men rieckt'et, ick en weet niet hoe;
De werelt is te wonder boos,
De menfchen al te bijfter loos;
Wy leven in een fnegen tijt,
Die ieder hayr in ftucken fplijt,
Al feghje niet een enckel woort,
Noch wort uw meyningh na-gefpoort,
Een ieder let op dit geval,
En fiet, men weet'et over-al;
En foo het ftuck dan qualick luckt,
Daer fit de vrijfter dan bedruckt,
Sy wort van idle man begeckt,
Dat haer tot enckel fchande ftreckt.
Ghy, eer men dit met u beftaet,
Soo pleeght voor al gefetten raet,
Let, eer men eenigh dingh begint,
Hoe dat de vryer is gefint;
En is daer geen of kleyne tuft,
Soo houtje belt uw hooft geruft.
De vos is hier (mijns oordeels) wijs:
Hy fal 't noyt wagen op het ijs ,
Of leyt voor eerft daer op fijn oar,
Hy proeft'et door een fneegh gehoor;
En is de fchors misfchien te kranck ,
Soo neemt hy elders fijnen ganck ;
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Dit is u nut te fijn gedaen ,
Of anders fal 't er qualick gaen.
PHYLLIS.
Om my te maecken aengenaem,
Daer ben ick wonder toe bequaem,
Een vrient die heeft'et my ontdeckt,
Wat belt de jonge vryers treckt;
Dus, mocht ick gaen na mijnen fin,
Ick toogh'er hondert tot de min.
ANNA.
Wel, feght wat foutje doch beftaen?
PHYLLIS.
Ick fou wel moy en keurlick gaen ,
En ftrijcken prachtigh over-ftraet,
Geduerigh in een nieu gewaet;
Men feyt te rechte nu en dan :
Een fchoone kleedingh maeckt den man.
ANNA.
Soo ghy , door middel van de pracht,
Of met den glans van rijcke dracht ,
De vryers meynt te locken aen,
Soo doolje van de rechte baen :
De falamander die verdwijnt ,
Wanneer de fonne krachtigh fchijnt ;
Weet vry, dat al te moyen maeght
De vryers dickmael henen jaeght,
Vermits de gunft van rechte mans
Vergaet door al grooten glans.
Dus, vrijfter, gaet niet al te fray,
De liefd' is kranck, de tijt is tay.
Verkieft u liever eenigh kleet,
Met weynigh koften uyt-gereet,
Dat geeftigh aen de leden ftaet;
Dat is voor u den beften raet :
Het feyl te trecken in den top,
Dat rijft veel uyt een losfen kop
En 't is geen kunfte moy te gaen,
Gelijck als heden wort gedaen;
Maer pracht te houden in den bant,
Dat is een teycken van verftant.
En boven dat, foo vind' ick noch
Dat yder weet van dit bedroch,
Men hout dat onfe flicker-lift
Alleen maer na de vryers vift,
En dat men, na den echten ftaet,
Sijn ooren weder hangen laet;
Dit hoord' ick laeft een feker man ,
Die al de minne-rancken kan,

Hy was te gaft hier in de ftadt
En fprack, terwijl ick by hem fat,
Veel faken dienftigh voor de jeught,
Veel lesfen noodigh tot de deught;
Een ftreeckjen hoord' ick onder al,
Dat bier te pasfe komen fal:
De perfe-boom, wanneerfe bloeyt,
Is 't fchoonfte dat in hoven groeyt,
Soo langh haer bloem is nieu en vers;
Maer gaet en fiet doch eens de pers ,
Als naderhant haer bloeyfel fpeent ,
Sy ftaet terftont geheel verqueent ,
En fiet'er uyt, 'k en weet niet hoe.
Die boom pasf' ick de meyfjens toe,
Die ftaegh, alleen tot enckel fchijn,
Soo titfigh op-geftreken fijn ;
Want vrijfters ftaegh al even net,
Soo haeft getrout, foo haeft een flet;
En, foo men dickwils onder-vint,
Die dickmael fpiegelt, felden fpint.
Indien het gingh na mijnen fin ,
Ick beeld'et alle vaders in :
Een dochter, van haer eerfte jeught,
(Al is fy fchoon haer grootfte vreught)
Soo op te trecken, dat een man
Haer vry noch hooger fetten kan ,
En noch magh geven dit en dat,
't Gunt fy te voren niet en hadt;
Want anders, als een jonge maeght
Heeft alle dingh wat haer behaeght,
Soo vint de man doch geenen danck,
Al geeft hy al fijn leven lanck.
PHYLLIS.
Dit houd' ick wel te fijn gefeyt ,
En dient alfoo te fijn beleyt;
Maer daer is noch een nader baen,
Om met de vryers wel te ftaen:
Te geven aen een jongelingh,
Te fenden eenigh proper dingh,
Een kraegh, genaeyt met eyger hant,
Een neufdoeck met een moye kant,
Of iet gefchildert met de naelt,
Met gimp en loovers afgemaelt,
Of iet gefteken op den raem,
Met fijnen en met uwen naem,
Of wel een bloem, een versfche roos,
Die iemant voor de befte koos,
Een tuyltjen van het eelfte kruyt,
Daer ieder tackje wat beduyt,
Of immers eenigh boom-gewas ,
Dat iemant voor het fchoonfte las,

Dat is een oude minne-kunft,
En leyt de gronden van de gunft.
ANNA.
Ghy hebt uw les niet wel geleert,
En vat het ftuck geheel verkeert ,
Want als een teere maeget fchenckt,
't Is vaft , dat fy haer eere krenckt.
De keucken leert ons even dit :
Wanneer men by den viere fit,
Smelt vet met ftilheyt in de pan,
Ghy fpilt'er niet een druppel van;
Maer fpringht'er iet tot in het vier,
Soo rijft'er (track een groot getier,
En door het fmout dat buyten wait,
De vlam tot in de panne valt :
Een maeght die aen de vryers geeft,
Die laet al nemen wat fe heeft,
Ghy, fchenckt dan niet, 't is ongeval ;
Want geefje wat, fy nemen 't al.
PHYLLIS.
En voeght'et dan geen maeghden wel
Te fchencken aen een jongh-gefel ,
Soo laet dan aen den jonghman toe,
Dat hy de vrijfters gunfte doe;
En geeft de maeghden voile macht
Te nemen dat haer wort gebracht ;
Al wie verfmaet, dat iemant geeft,
Die toont haer ftuer en onbeleeft.
ANNA.
Het nemen voor een jonge maeght
En dient haer leven niet gewaeght.
Het is my dickmael groote fpijt,
Wanneer ick fie in ouden tijt,
Ja, noch tot heden op den dagh,
Wat dat het geven al vermagh ;
Een maeght , al isfe wonder net ,
Wort door het nemen licht befinet,
Een wijf, al isfe kuys genoemt,
Indienfe tot ontfangen koemt,
Daer is geen feyl of twijffel aen ,
Haer eer en luyfter heeft gedaen.
Het gout, dat breeckt een (tale deur,
Het gout, dat ftelt de wacht te leur,
Het gout, dat heeft een vremde kracht:
Het komt daer niemant oyt en dacht;
En of men hondert grendels fluyt,
Het raeckt'er in, het raeckt'er uyt;
Leght in de quick vry loot en tin ,
Geen Hecht metael en komt'er in ,
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Gaet brenght'er koper, yfer, ftael ,
Het blijft'er buyten altemael;
Maer koomt'er eenigh gout ontrent,
Dat wort'er krachtigh ingeprent;
Waer macht en reden niet en gelt,
Dat wert noch door het gout gevelt.
Ghy, laet daerom noit fchoonen ringh
U geven door een jongelingh,
En laet u gout of diamant
By niemant fteken in de Kant:
Geen oefter wort haer vifjen quijt,
Soo langh als fy het nemen mijt,
Soo langh als fy gefloten ftaet,
En geen gefchencken in en laet;
Maer foo wanneer de loofe kreeft
Haer oyt een aerdigh keytjen geeft,
En goyt dat tusfchen in de fchulp,
Strack is de oefter buiten hulp,
Want mits fy haer niet fluyten magh,
Gelijck fe van te voren plagh,
Doordien de key haer dat belet,
Soo wortfe deerlick af-gefet:
'k En feyd'et niet den ganfchen dagh,
Wat dat het geven al vermagh;
Wanneer de vrijfter maer ontfanght,
't Is wonder wat de vrijfter vanght;
Die geeft, die krijght fijn vollen wil,
Die neemt is ongevoelick ftil,
Sy lijt, en fwijgt , fy weert haer niet,
Schoon fy een roover voor haer Piet,
Dies wort haer eer, haer befte fchat,
Met rauwe tengels aen-gevat;
Wie geeft die heeft het gans gefegh,
Wat foufe doen? — de klem is weg!
Ghy, mijt dan defe lagen, mijt !
Al wortje fchoon op eer gevrijt,
En wat de vryer immers doet,
En weeft hem efter niet te foet;
Bewijft hen ftaegh maer fchaerfe gunft,
Want daer in leyt de minne-kunft;
Let hoe het kalck dan eerft ontfteeckt,
Wanneer der eenigh nat op leeckt;
Let hoe de fonne fchoonder ftraelt,
Na dat fe neder was gedaelt,
Na dat fe, mits een droeve lucht,
Was van der aerden wegh gevlucht.
Al rijft'er fomtijts eenigh woort,
Dat u misfchien den vrede ftoort,
En weeft daer geenfins in befwaert,
Het is een twift van fachten aert;
Want of de liefjens worden gram,
Die wint verweckt flecks meerder vlam;
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Een die tot fpringen is gefint,
Eer dat hy fijnen fprongh begint,
Wijckt (foo het fchijnt) eerft van de gracht,
Maer fpringht dan met een grooter macht.
Gaet, went het oogh op Venus kint,
Wanneer het fijnen booge wint,
Siet, hoe de pefe laeger gaet,
Hoe dat de pijle felder ftaet;
Ghy feet hoe dat de wijngaert groeyt,
Wanneer by dapper is gefnoeyt,
Ghy feet dat water in de fmis
Het vier tot enckel voedfel is;
Het gaet dus even met de min,
Krakeeltjens brengen vrintfchap in;
De pruyltjens van de loofe jeught
En dienen maer tot foeter vreught.
PHYLLIS.
Dit is voor al een vreemde fiagh,
En die ick geenfins prijfen magh,
Want Pout ick defe wegen gaen,
Mijn rijck en fou niet lange ftaen;
Hoe, foete mien ' uyt wrange twift?
Voorwaer vriendinne, 't is gemift.
Des liefdes rijck is honigh-zoet,
Het wort door vrintfchap aen-gevoet,
En Venus-kint is al te teer,
Het fchrickt voor foo een harde leer;
Het is aen al de leden naeckt,
En dient maer fachtjens aengeraeckt;
Het is gekoeftert in een lant
Daer niet als roofjens fijn geplant;
Al is 't met vlammen toegeruft,
Noch wort fijn vyer wel uyt-gebluft,
Al wie een keers te vinnigh fnuyt,
Die doet het licht ten leften uyt.
ANNA.
Ja , gaet en fet een vryer facht,
Soo krijght hy pas de voile macht,
Om met verlof to mogen gaen
Daer 't hem noyt toe en was geftaen.
Een vryer flacht de klimmer-boon,
Want of om defe plante fchoon
Het langhfte rijs van al het velt
Wort in der aerden vaft geftelt,
Indienfe 't hout maer raecken magh,
Oock flechs met eenen omme-fiagh,
't Is al genoegh; het dertel kruyt
Dat klimt'er aen tot boven uyt;
En dan noch, op fijn eygen plucht,
Soo maeckt het krullen in de lucht.

Indien men liet een minnaer gaen ,
Wat fou de linckert niet beftaen?
Al kreegh hy fchoon fijn ganfchen luft,
Hy is noch efter niet geruft ,
Hy fal gaen melden door het lant
U w malle gunft, fijn eygen fchant;
Het is een fpreucke van de jeught
Te feggen: 't is geen foete vreught,
Dat iemant koomt tot fijn bejagh,
Indien hy 't niet vertellen magh:
Ghy, wacht dan, lieve vrijfter, wacht,
Van u te toonen al te facht.
PHYLLIS.
Dit magh een revs of twee misfchien
Of hier of elders fijn gefien,
Maer dat de vrient, die my bemint
En niemant beter heeft gefint ,
Alfoo mijn eer verraden fou,
Dat loof ick niet; hy is te trou:
Hy my verlaten? wat een ftruyf!
ANNA.
Maer zyje niet een flechte duyf?
Onnoofel kint! en letje niet,
Wanneer de wint ruyft in het riet,
Hoe dat'et buyght en neder flight,
Ja, fchier tot op der aerden nijght ;
En hoe het weder vinnigh ftaet,
Soo haeft de buy maer of en laet?
Die vrijt is dwee gelijck een pier,
Maer weder fel gelijck een ftier,
Indien hy , mits een foeter lucht,
Niet meer de ftuere winden ducht.
Wanneer de bruyt is in de fchuyt,
Dan fijn de fchoone woorden uyt ,
En met'et boeten van de luft
Is al de vrientfchap uyt-gebluft.
Hier tegen is doch goeden raet,
Voor die haer dingen gade flaet;
De vryheyt dient te fijn gemijt,
En dat oock van den eerften tijt ;
De lofheyt, en onguere praet,
En ander dertel ongelaet,
Dient ingetoomt van ftonden aen ,
Eer dat'et vorder pooght te gaen.
Soo ghy de fleck, het vuyl gefpuys,
Wilt laten kruypen door het huys ,
't Is feker dat haer vuyle flijm,
Haer boos vergif, haer taye lijm,
Sal blijven hangen over-al,
Al waerfe maer genaken fal;
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Geen hout, of fteen , geen aerdigh kleet,
Hoewel met koften uyt-gereet,
Geen huys-raet blijft'er onbevleckt,
Al waer het beeft fich henen ftreckt;
Maer dit kan lichte fijn gefchout,
Indien men flechs met enckel font
Den vloer ontrent het dier beftroyt,
Of op fijn vuyle leden goyt,
Want ftracx het treckt fijn horens in,
En fmelt noch efter niet-te-min ,
Ten kan geen ftroobreet vorder gaen,
Want al fijn kracht die is gedaen :
Gefoute reden, wel gefeyt ,
En op een lincker aengeleyt,
Betoomen licht een vuylen mont,
Die noyt te voren ftil en ftont.
PHYLLIS.
My dunckt, ick weet noch beter raet,
Om vry te wefen van de fmaet,
Dat is: de koop haeft toe te flaen ;
Want dan is alle klap gedaen:
Hoort vrijfter, fooje zijt bedncht
Voor oneer, fchimp, en quaet gerucht,
Voor haet en nijt en klapperny,
Neemt haeft een man, foo fijtje vry.
ANNA.
Hoe! wilje dan uyt luchte waen
En als ter loops ten echte gaen ?
Neen kint , dat is een quade gront:
Die haeftigh fuypt verbrant fijn mont ;
Maer wie hem mijt voor ongeval,
Die kent eer dat hy minnen fal:
Ghy, die hier feker pooght te gaen ,
Let hoe men vanght de domme kraen:
Een huyfje van belijmt papier
Bedrieght het onverftandigh dier,
Van binnen is een weynigh aes,
En fiet, de vogel is foo dwaes ,
Soo bot, foo dom , foo bijfter geck,
Dat hy terftont den ganfchen beck
Daer binnen fteeckt, en happigh eet
Eer hy de rechte gronden weet ;
Maer als hy dan het hooft verdraeyt,
Soo ftaet de vogel daer bekaeyt,
Hy tiert, hy raeft, hy fchut den kop,
En draeyt foo rout gelijck een top,
Maer of hy woelt of bijfter fpringht,
En 't lijf in hondert bochten wringht,
't Is al om niet, 't is al te laet,
Hy weet fijn leven geenen raet :

De kap hem om het hooft gepaft,
Die kleeft, eylaes , te bijfter vaft ;
De jeught, en wie het fpeeltjen fiet,
Die is verheught in fijn verdriet,
Die fchimpt, en (pot, en lachter om ,
En hiet den plompert wellekom ;
Daer wort de vogel opgevat,
En dient tot luften van de ftadt.
Schoon iemant fchier van liefde raeft,
Noch dient de liefde niet verhaeft,
Ghy, taft dan noyt te veerdigh aen ,
Dat nimmer of en is te gaen,
En drinckt niet eer voor datje proeft,
Of anders wortje licht bedroeft;
Bedenckt eens, wat een langen tijt
Dat Jacob Rachel heeft gevrijt!
Hy diende, met een vollen danck ,
Geheele feve jaren lanck ,
Hy leyde ftaegh het jonge vee
Of in den dauw , of door de fnee,
Hy dede wat een dienaer plagh ,
En wat een trouwen herder magh.
Siet David aen , dien grooten helt,
Hoe hy ter proeve wort geftelt,
Want of hy fchoon den reufe floegh,
En fijnen kop daer henen droegh ,
En fchonck hem tot een liefde-pant
Aen Michol en het vaderlant,
Noch kreegh hy niet die weerde maeght,
Daerom hy 't leven had gewaeght,
Maer wert noch menighmael beproeft,
En dickmael totter doot bedroeft,
En echter fiet , de vryer fweegh ,
Tot dat hy eens de vrijfter kreegh.
PHYLLIS.
Hoe, wilje dan dat onfe tijt,
Die ftaegh en veerdigh henen glijt,
Hoe, wilje dat ons ganfche jeught,
Die maer en is een korte vreught,
Sal fmelten in een langh gevry,
Dat is : in enckel fiaverny ?
ANNA.
Neen , dat en is de meeningh niet,
Schoon dat'et hier en daer gefchiet,
Ick wil flechs, dat een jonge maeght,
Als fy ter eeren wert gevraeght,
Niet ftracx , en met een luchten fin ,
Sal (torten in een losfe min;
Een ftaegh verfoeck, in ware vlijt ,
En dat niet voor een kleynen tijt,
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Met ftille finnen uyt te ftaen ,
Dat raed ick alle vrijfters aen;
Dat breeckt in ons het eerfte mal,
En 't is de vaders liefgetal,
Dat rijpt een groenen jongh-gefel,
En 't ftaet de teere maeghden wel.
Wie bouwt een huys op eenen dagh?
Wie velt een boom met eenen flagh?
Wie is 't die oyt met e en e fchoot
Een fchans of ander flot genoot?
Wie is 't die oyt een frisfche maeght
Met eens te vragen mede draeght?
Wie iet wil proeven wat het fy ,
Die- roept'er tijt en reden by.
PHYLLIS.
Moet dan het vrijen fijn beleyt,
Gelijck als uwe reden feyt,
Soo dient de vrijfters toe-geftaen
Met vryers om te mogen gaen ;
Want die veel met de lieden fpreeckt,
Die fiet wat in de lieden fteeckt,
En foo verneemt een fnege maeght
Wat yder in den boefem draeght.
ANNA.
Of fchoon dit veel by ons gefchiet,
Veel wijfe lieden prijfen 't niet,
Vermits in die gemeenfaemheyt
Gemeenlick iet verholen leyt,
Dat aen de maeghden hinder doet,
En dickmaels quade rancken broet.
PHYLLIS.
In tegendeel, naer ick het meyn,
Soo maeckt'et ons een geeftigh breyn;
Het is vermaeck en foete vreught,
Het is een fchole voor de jeught;
Want koomt'er oyt een geeftigh man,
Men hoort, men fiet, men leert'er van :
Sijn reden is gelijck een les,
Hy flijpt ons, als de fteen het mes;
Of is'er iemant rouw en dom ,
Oock dat is nut, men lacht'er om,
En by wort even dan gewet ,
En in een beter ftant gefet;
Men fiet'et dickmaels in der daet
Dat, wie met vrijfters omme-gaet,
Wort in der haeft een abel man ,
Schoon hy te voren niet en kan ;
Dit heb ick niet van vreemde lien ,
Ick heb'et in der daet gefien :
88

350

Mijn fufter, nu een jaer getrout,
Die hadde dickmaels onderhout
Van iemant , die van buyten quam ,
En luft in hooffche vrijfters nam;
Dies wertfe gauw en wonder fneegh,
Om datfe veel gefelfchap kreegh.
Ick fagh eens datfe by haer hadt
Ses Juffers uyt een vreemde ftadt,
Gebeckte fpreeuwen altemael ,
En vry geen kinders in de tael;
By defe quam een jongh-gefel,
Een leerlingh in het minne-fpel,
Een jubben, foo het fchijnen mocht,
Een vogel van fijn eerfte vlocht,
Een laf, een mop, een rechte ken ,
Hy wilt fijn dingen niet to doen.
Hoe loegh ick al dien ganfchen dagh,
Terwijl ick defen handel fagh!
Hy was een fpot van alle gaer,
En hy en wert'et nau gewaer :
Een yder viel hem op het lijf,
En focht in hem haer tijt-verdrijf,
Een yder gaf hem ftreeck op ftreeck;
En fiet, de klunten fat en keeck
Onaerdigh heel, en wonder rou,
Onfeker wat hy maken fou :
My docht, dat ick een efel Each ,
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Die onder feven apen lach ,
En die van al dat urn gebroet
Veel fcha:mper grillen lijden moet:
Hier klimt'er eene boven op ,
En grijpt hem by den dommen kop;
De tweede valt hem in bet hayr,
En ftelt een wonder vremt gebaer;
De derde fiet, 'k en weet niet hoe,
En fchiet hem hondert guyghjens toe;
De refte foolt hem waerfe kan ,
En maeckt'er duyfent fpeeltjens van ;
Het beeft verftelt , in dit geval ,
En weet niet wat het maecken fal ;
Het fit alleen maer Hecht en fiet,
En wat'er wanght, 'ten weert hem niet;
Siet, dus is onfe quant geftelt:
Hy wort aen alle kant gequelt,
Hy fit en fweet, hy fit en beeft,
Hy weet niet hoe dat hy het heeft;
Hy fchijnt een overwonnen man ,
Die fich niet langer weeren kan.
Dit fpeultje duerde langen tijt,
Ja 's nachts en was hy niet bevrijt ;
Want, mits hy in de buerte iliep,
Soo was'et dat men t'famen liep ,
Men raemde ftracx een nieu befluyt :
Men font om zout en krevel-kruyt ,

Dat wert hem door een fnege meyt
Des avonts in het bed geleyt ;
Daer lagh hy doen, de foete knecht ,
En had'et uytter-maten flecht :
Hy woelt , hy drayt, hy keert, hy went,
Hy leyt en krevelt fonder ent:
Hy tuymelt midden in den droom,
Gelijck een bruyn-vifch op den ftroom;
Ten leften , korfel op-geftaen ,
Soo gingh het fpeultje weder aen ,
Hy wort daer op een nieu begeckt,
Tot hy ten leften henen treckt.
Ick fagh den vryer naderhant ,
Maer 't was gewis een ander quant ,
Hy hadde doen fijn banden vaft,
En leet voortaen geen overlaft,
Niet een van al en was foo koen,
Die hem dorft fpijt of hinder doen;
Befiet , vriendinnen , wat men leert ,
Wanneer men by de jeught verkeert.
ANNA.
Wel! prijfje dat foo wonder feer P
Voor my , 'k en prijs'et nimmermeer.
Het waer misfchien een goede faeck ,
Indien men hier van vryers fpraeck ;
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Die laet ick foecken haer bejagh,
En wat haer finnen wetten magh;
Maer, foo men op de reden fiet,
Dit fpel en dient de vrijfters niet.
Ick prijs voor al een ftille maeght,
Die alle klappers henen jaeght ;
Want die veel jonghmans onderhout,
Die wort gemeenlick al te (tout,
En leert oock dickmaels, boven dat,
Dat beter ware noyt gevat.
Ey, let eens wat'er omme-gaet,
Voorwaer ten is maer losfe praet,
Die niet ter werelt in en brenght,
Als datfe goede feden krenckt.
En fchoon of uw eenvoudigh hert
Hier door al wat geflepen wert;
't Is nutter ront te fijn genaemt,
Als oyt te worden onbefchaemt;
En 't Hoofs is beter noyt geleert,
Als dat de tucht wort om-gekeert.
Laet mans doortrapt en liftigh fijn,
Voor u en dient geen lode fchijn,
Voor u en dient geen vry gefpreck,
Voor u en dient geen ftouten beck ;
Laet koenheyt aen de rouwe jeught,
Want dat en is geen maeghde-deught,
De ftilheyt met het eerbaer root ,
Dat is het flot van uwen fchoot ,
Dat is een rots, een vafte fchans,
Dat is de rechte maeghde-krans;
Ghy moet niet komen in den raet,
Noch daer 't een heir het ander flaet ,
Al wat daer dienftigh wefen kan ,
Dat fijn al plichten van den man.
Ick weet, dat noyt een ware maeght
Sich des haer leven heeft beklaeght,
Dat fy oock toegelaten vreught,
En foete fpeeltjens van de jeught,
Heeft door de reden ingefwicht,
Ter eeren van de maeghde-plicht.
In haeft van tafel op te ftaen ,
En oock met honger wegh te gaen,
Dat is, o maeght! de befte voet,
Waer na men weelde rechten moet:
Ick mocht, en ick en dee het niet,
En gaf in vreughde noyt verdriet.
Onthou dit al u leven lanck ,
Ghy fult my weten grooten danck ;
En fchoon ghy 't heden niet en grijpt,
Het fal u dienen als je rijpt.
En of het fomtijts foo gefchiet
Dat ghy aen iemant fprake biet,

Het tacketeylen even-wel,
Of ander dertel hant-gefpel,
En dient voor al geen jonge maeght,
Want 't is te veel van u gewaeght.
Als 't meyfje giet met eenigh nat,
Dat is gefeyt : koomt foolt my wat ;
Als 't meyfje gooyt met eenigh groen,
Dat is om weder-fpel te doen ;
Maer fteecktfe wat in iemants bedt,
Soo koomtfe naerder aen het net;
Want is de kunft oyt kunfte weert,
Het fpel heeft vry een lange fteert :
Uw kamer is dan opgedaen,
En noot de vryers in te gaen;
Uw koets, eylaes, uw ftil vertreck
Is open voor een losfen geck;
En wat hier tegen doch gefeyt?
Ghy hebt de gronden eerft geleyt ,
Ghy hebt'et op den hals gehaelt ,
En wort met eygen munt betaelt ;
Een die aldus met vryers jockt,
't Is feker datfe vryers lockt,
Gelooft'et vry, uyt enckel fpel
Ontftaet niet felden (waer gequel.
Ick fagh eens left een Poet geval,
Dat u misfchien iet leeren fal;
Een meyfje, van haer jeught gequelt,
Gingh fpelen door een luftigh velt,
Het pluckte bloempjens hier en daer ,
En wert daer in een bie gewaer;
De vrijfter hadde fpelens luft,
Dies had het beefje nimmer ruft;
Sy greep , en neep, waert liep of weeck,
Tot dad' in 't lefte kreegh een fteeck,
Doen riepfe luyde: fel gedrocht !
Ick, die alleen maer fpelen focht,
Ben door uw pricken foo gefelt,
Dat my het lijf tot bobbels fwelt;
Het fpel is Poet en heelt verdriet ,
Ten dient nochtans de maeghden niet.
Europa, jonck en weeligh dier,
Vergreep haer aen een loofen ftier :
Voor eerft foo gaetfe by hem ftaen,
En raeckt fijn vette quabben aen,
Sy neemt fijn horens in de hant,
Die fy geheel doorluchtigh vant ,
Sy ftreelt hem om en op het lijf,
En foeckt alfoo haer tijtverdrijf;
De lincker laet het meyfjen doen,
Ja, gaet hem ftrecken in het groen,
Daer licht by mack en wonder tam,
Niet anders als een jarigh lam,

Des wort de maeght ganfch onbevreeft
En koomt te ftouter aen het beeft,
Sy gaet'er dickmael om en om,
Sy pluckt hem menigh fchoone blom ,
Sy draeght haer al te bijfter mal,
Sy hanght hem kransfen over al ,
Sy wrijft, en kraut hem op den kop,
Ten leften fits'er boven op;
Daer gaet de luyper na de ftrant ,
En foo allencxfen van de kant,
Tot in de diepte van de zee,
En fwemt tot aen een vreemde ree;
En fiet, daer wort'et uyt-gewracht
Waertoe het kunfje was bedacht!
Nu hoort doch eens wat dit beduyt,
En treckt'er keeft en leven uyt,
O maeght, het is tot u gefeyt,
Dat, waer men eens de gronden leyt
Tot los geraes en dertel mal,
Men weet niet waer het enden fal;
Noyt vrijfter wort terfont gefchent,
Of van haer kuyf heyt afgewent ,
Maer ftap op ftap, en voet aen voet,
Soo koomtfe daerfe niet en meet:
Men raeckt voor eerft in malle praet,
En voorts in dertel ongelaet,
Daer uyt ontftaet dan fotte min,
En die gaet diep en dieper in ,
Dies waft de vryheyt des te meer,,
En groeyt ten leften al te feer ;
En eens dan in een minne-droom,
Sijn al de luften uyt den toom ,
En tusfchen vroet en tusfchen geck,
Soo komt de rat dan aen het fpeck:
Daer fit, eylaes! de vuyle bruyt
En fchreyt dan beyd' haer oogen uyt:
Maer 't is, o vrijfters , al te laet
Te klagen na de malle daet.
Wel, flechte duyven fonder gal!
En weeft u leven niet te mal,
Vermijt in als den eerften trap,
Onguere jock, en fotte klap,
En los gewoel, en dom geraes;
De menfche wort allencxfen dwaes,
En die voor eerft haer niet en mijt,
't Is wonder waerfe niet en glijt.
PHYLLIS.
Dit houd' ick voor een goede leer,
Maer bint geen vrijfter al te feer,
Ick bidd', en acht'et geenfins quaet
Dat fy wat dickmael fpelen gaet;
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Want die alleene fit en kijckt ,
En nooit eens uyt den huyfe wijckt ,
En weet niet wat'er omme-gaet ,
Noch hoe het in de werelt ftaet ;
Maer een die reyft of fpelen rijt,
Die wort geoeffent metter tijt.
ANNA.
't Geduerigh drillen achter ftraet
En voeght doch geenfins onfen ftaet ,
En veel te rotfen hier en daer ,
Dat heeft al mede fijn gevaer,
En overal ter feeft te gaen
Dat brenght oock menigh hinder aen,
Ja deur en venfter,, boven dat,
Die fchaden vry al mede wat;
0 maeght! onthout u van den dagh,
Soo veel het immer wefen magh ;
Want al te grooten fonnefchijn
En kan u geenfins dienftigh zijn;
Uw wit is nut te fijn bewaert,
Uw eere dient te fijn gefpaert ,
En koomje dickmael in de locht ,
Ick duchte dat'et fchaden mocht :
Of is uw fchoonheyt niet foo teer ,
Soo vreeft uw fchaemte des te meer.
't Is waer, de kunfte van de min
Die beelt een maeght dit anders in ,
Ja, wil dat fy geduerigh fal
Haer waeren veylen over-al;
Maer Nafo fegge wat hy magh
Ick acht'et voor een quade flagh.
Ghy, wilje zijn van goeden lof,
Blijf t'huys, dat is het maeghden-hof.
Wacht daer , tot datje wort gefocht:
De veylfte waer wort minft verkocht ;
Het is een fpreckwoort over al:
De befte koeyen fijn op ftal,
En waer het fchaepje dolen gaet ,
Daer is'et dat'et wolle laet.
PHYLLIS.
Maer wie heeft doch foo harden wet,
Den maeghden tot een dwangh, gefet?
Ick houde beter dat men feet
Wat hier en weder daer gefchiet ,
Als dat men eenigh fit en fuft ,
En laet verroeften fijn vernuft ;
Hoe , fal dan noch een vlugge maeght
Met t'huys te blijven fijn geplaeght?
't Is langh genoegh in fchool geweeft ,
En daer een harde plack gevreeft ;

Laet doch de jeught wat luftigh fijn,
Want haer genaeckt baeft nieuwe pijn:
De laft van 't huys, de wil des mans,
En alle jaer een kint bykans. (beeft ,
Men bint een flaef, men toomt een
Maer niet der vrouwen eelen geeft ,
En of men fchoon al vrouwen bint,
Soo is'et doch maer enckel wint :
Wijn fonder lucht die leyt en woelt,
Soo dat hy veel de kelder fpoelt;
Een maeght gehouden aen een block,
Is dickmael voor de fchommel-kock ,
Of voor een vent, ick weet niet wien,
Gelijck als dickmael is gefien.
Het vrouwenvleyfch is felfaem kruyt:
Gaet, bint'et in, foo berft het uyt.
Ick vinde dat'et vrijfters gaet
Gelijck caftaignen, die men braet;
Want als men die wat opens geeft,
Dan is het datm'er deegh van heeft;
Men brenght de vrucht dan van den heert
Tot op de tafel van den weert.
Maer laetfe toe en ongefneen,
Sy fpringht in duyfent ftucken been;
En of men dan al deerlick fiet ,
De rechte keeft en is'er niet.
Wanneer een vrijfter heeft de macht
Te komen daer de jonckheyt lacht ,
Soo loftfe , door een open vreught,
De dampen van de guile jeught,
En wacht dan (als het haer betaemt)
Tot datfe vrouwe wort genaemt:
Meer foo wanneer een luftigh hert
Geduerigh opgefloten wert,
En dat'et met een droeven fin
Dat innigh heet moet kroppen in ;
Dan wort de maeght wel foo geperft ,
Dat fy van fpijt in ftucken berft.
Dies hoeftfe , fchoonfe wort de bruyt,
Geen kroon of krans of maegdekruyt.
ANNA.
Den vrouwe-dwangh, dien acht ick
En weet dat fluyten niet en baet, (quaet,
Want heeft het wijf een reyn gemoet,
Het fluyten is ten overvloet;
En is 't misfchien een lichte fchuyt ,
Soo is 't verloren watje fluyt.
Dan wy fijn in eeu, lant, God danck !
Daer niemamt kent den harden dwanck ;
Maer veel te los en al te vry ,
Dat leyt een grout tot flaverny :

Soo dient'er dan een vafte wet,
Soo dient ons clan een peyl gefet,
En daer en is geen beter raet ,
Als hier en elders rechte maet.
PHYLLIS.
Maer ick ben uytter aert gefint,
Om ftaegh te fweven met den wint ;
En niet dat ick oyt liever wil,
Als ftaegh te wefen op den dril :
Ick reyfde, foo ick maer en mocht ,
Van defe, tot een ander locht ;
't Is nut voor ons (na mijn verftant)
Te reyfen door het ganfche lant,
Terwijlen dat de vrye ftaet
Ons tot ons eygen wille laet;
En dat en huys en man en kint
Ons aen de fchouwe niet en bint ;
Men hoort dan wonder over al ,
Men hoort'er menigh vreemt geval ,
Men hoort al wAt een reyfend' man
Tot onfen nutte feggen kan ;
Men heeft geduerigh nieuwe vreught ,
Men vint geduerigh nieuwe jeught,
Men leert de wijfe van het lant,
Men fiet'er menigh aerdigh quant ,
En wat'er koomt van hier of daer,
Dat wet de finnen allegaer ;
Of dunckt u dit misfchien te veel
Soo lijt ten minften, dat men fpeel',
Of met een wagen op de ftrant ,
Of in het vette koren-lant ,
Of anders in een boere-feeft ,
Ten goede van een blijden geeft;
Op dat de jeught doch eenen dagh,
By wijlen vreughde plegen magh.
ANNA.
Het fpelerijden heeft gevaer,
Gelijck men dickmael wort gewaer,
Byfonder als men door het lant
Gaet rotfen , op fijn eygen hant ,
En fonder iemant van ontfagh
Door elle velden fweven magh;
Dit heeft my noyt wel aengeftaen,
Al wort'et al te veel gedaen;
Siet , Dido fpeelt en rijt ter jacht,
En 't heeft haer om haer eer gebracht!
PHYLLIS.
Ey , kint! dat is poete-praet ,
Daer op niet eens te letten ftaet,
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Die geeften fchrijven over-al ,
Dat noyt en was of wefen fal.
ANNA.
't Is foo : maer echter niet-te-min
Daer fteken nutte dingen in;
Ten is voorwaer geen losfe waen ,
Indien men wil met oordeel gaen ;
Die wijs is, neemt den handel niet,
Gelijck men die voor oogen Piet,
Maer of die fchoon wat felfaem luyt,
Hy treckt'er tucht en leeringh uyt.
Juyft foo de wijngaert plagh te doen,
Die met haer loof en weeligh groen,
Sich op de foetfte druyven ftreckt,
En duyfent fchoone vruchten deckt,
Maer weert men maer het guile blat ,
Soo vint men ftracx een ganfche fchat.
Soo gaet'et met die geeften toe:
Sy fpreken, ick en weet niet hoe,
Na fchijn en is'et maer gemalt,
Al wat haer uyt de penne valt;
Maer als men flechts het loof ontwint,
Dan is'et dat men druyven vint.
Doch foo u dit niet aen en ftaet,
Soo weet ick noch al goeden raet ,
Ick wil gaen brengen aen den dagh
Dat u wat dieper roeren magh :

I

Siet, alfoo langh de klare maen
Sal aen den blaeuwen hemel ftaen;
Soo langh men in het aertfche dal
Van vlugge maeghden weten fal ;
En dat men oyt van fpelen gaen ,
Sal by de jonckheyt doen vermaen ;
Soo langh fal Dina fijn bekent,
Sy is door fpelen-gaen gefchent;
Eylaes, daer bleef haer ganfche roem,
Daer bleef haer teere maeghde-bloem ,
Daer bleef haer krans, haer waerde kroon,
Ach, dat heeft fpelen voor een loon !
't Is waer,, dat flucx het leelick (tuck
Den vryer dijt tot ongeluck,
En dat'er bloet wort om geftort,
Maer, laes! fy koomt'er by te kort;
Want alle mannen komen om ,
En onder al haer bruydegom;
Daer fatfe doen in ftagen. rou ,
Veel flimnier als een weduw-vrou,
Na haer en wort niet meer gevraeght,
Van haer en wort niet meer gewaeght:
Sy wort gelijck als doot getelt,
Sy wort als in het graf geftelt,
Sy krijght haer leven geenen man,
En al de Schrift die fwijght'er van.
Nu weeght hier eens in uw gemoet
Wat quaet een nieus-gier ooge doet,
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En wat een (tuck de maeght beftaet,
Die los en weeligh fpelen gaet :
Sy quam te Sichem in de ftadt,
En ftracx foo wertfe daer gevat ;
Het fchijnt of dat haer bly gelaet,
Of dat misfchien haer vreemt gewaet,
Of anders dat haer roode,mont
Aen Sichem wel te finne ftont.
Dan noch foo leert oock even dit:
Wanneer men in de luft verhit,
En geeft de tochten haren eyfch
Na wijfe van het dertel vleyfch;
Dat God dan fware plagen fent,
Waer door de fchender wort gefchent;
Een teycken dat hy bijfter haet,
En met gewisfe roeden ftaet,
Al wie dat oyt het echte bedt,
Of voor of naderhant, befmet.
Het fpelen heeft in als gevaer,
Gelijck men dickmael wort gewaer ;
Dus fchoon daer iemant tot u koemt ,
Die fich uw troufte dienaer noemt,
En dat hy echter niet en dient
Te fijn uw deel en echte vrient ,
Ghy , hout den vryer geenfins aen ,
Maer laet hem elders henen gaen,
En denckt niet in uw los gemoet ,
Ick fal wat jocken met den bloet,
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Sijn vier, en vlam, en minne-pijn
Dat fal my voor een fpeeltjen zijn;
Neen, vrijfter, neen, en denckt'et niet,
Of 't fal u brengen in verdriet ;
Want als een maeght het oore leent ,
Schoon fy de fake niet en meent ,
Sy wort noch echter menighmael
Gewonnen door een foete tael,
En veel, die fneger zijn als ghy,
Die raecken dickmael aen den bry.
Wanneer een look quackelaer
Spreyt hier een net en weder daer,
En dan fijn liftigh fluytjen roert,
En op fijn 'vangh geduerigh loert,
En dat de quackel weder flaet,
En maeckt gelijck een tegen-praet ,
Het dier, eylaes! raeckt in het net,
Oock eer het op den handel let.
Wanneer men door een oorloghs-treck,
Een fchans kan brengen in gefpreck,
Of dat een maeght aen 't hooren raeckt,
Gewis de pays is haeft gemaeckt.
PHYLLIS.
Dit luyt , mijns oordeels , al te ftraf ;
Men feyt geen oude vryer af,
Voor dat men nieu gefelfchap fiet ,
Dat ons fijn trouwe dienften biet :
Dat is een greep van onfen tijt
Voor al , wie heden wort gevrijt ;
Uw deunheyt heeft oock niet om 't lijf,
Hoe, magh men niet voor tijt-verdrijf
Een foeten prater drie of vier
Aenhouden, na des hofs naanier ?
En of een vryer fomtijts malt,
Gelijck het in het fpelen valt,
En of hy jockt en of hy geckt,
Daer wort geen vrijfter af bevleckt;
En of hy fchoon wat vryer fpeelt ,
En fomtijts oock een kufjen fteelt,
Voor my, 'k en heb 'et noyt bevroet ,
Dat ons dit eenigh hinder doet ;
Want met dat ieder is gegaen,
Men veeght'et af, en 't is gedaen ;
'k En vind' hier fchade noch bedrogh,
Al wat hy nam, dat heeft men noch.
Siet, hoe het met het byetjen gaet,
Terwijl het raept fijn honigh-raet,
Het raeckt, het fmaeckt , ja kuft het
Het fuight'er was en honigh uyt, (kruyt,
En fiet, des efter niet-te-min
Ten druckt'er pleck noch rimpel in;

Maeckt vry een tuyl of rote-krans ,
De bloem die hout haer eerfte glans.
ANNA.
En acht niet alle dingen goet ,
Schoon dit het hof by wijlen doet;
Voor al en hout geen vryers aen ,
Om tijt-verdrijf of losfe waen;
Want foo te vryen heeft gevaer,,
Gelijck men dickmael wort gewaer.
En wat ghy dan noch vorder feght,
Dat luyt (mijns oordeels) al te fleght;
Hoe, meynje dat het mal geraes
Van Jan, of Floor , of Pier, of Klaes ,
Aen jonge maeghden niet en fchaet?
Gelooft'et vaft , ick fegge ja't :
Is eenigh dingh ter werelt teer,
Het is de lof van maeghden eer :
Wy fijn foo weeps , foo bijfter wrack,
Gelijck een verfche druyven-tack ;
Gaet, taft eens aen den fchoonften tros,
Gaet, raeckt dien aengenamen blos ,
Dat edel waes , dat aerdigh blau ,
Die peerels van den koelen dau ,
Ghy fult haer nemen metter daet
Al wat haer wel en geeftigh ftaet;
Ach , waer men flechs een vinger fet,
Daer blijft terftont een vuyle fmet ;
En fchoon men waftte naderhant ,
Noch miftfe ftaegh haer eerften ftaet;
't Is even met de maeghden dus :
Haer let een hant, een fachte kus,
Haer let, eylaes! 'k en weet niet wat,
Dat haer flechs aen de leden vat :
Het maeghde-waes is wonder fijn,
Ten wil doch niet gehandelt fijn.
Ghy , weeft dan niet alleen hefchaemt
Te plegen dat geen maeght betaemt,
Maer fiet oock, vrijfter, datje lad
Den blooten fchijn van alle quaet;
Want , ingeval uw goeden naem
Een fnoode klap-mart over-quaem,
Al heeft die fchoon geen vaften groat,
Maer komt flechs uyt een losfe mont,
Ghy fult ,noch efter nimmermeer
Bekomen uw verloren eer.
Siet, als de noot een fchel verlieft,
Hoewel men fchoon een ander kieft,
Hoewel men doet al wat men magh,
Ten is noyt weder, foo het plagh ;
Hoewel men 't maeckt, daer hapert wat,
Hoewel men 't ftopt, daer blijft een gat.

Een vrijfter dient te fijn beducht
Te komen in een quaet gerucht ;
Want treft haer eens de bittre nijt ,
Schoon datfe fich dan vorder mijt ,
't Is al om niet, fy heeft een wont,
Daer van fy noyt en wort gefont.
PHYLLIS.
Ick weet dat dit de maeghden baet,
Dies fal ick doen naer uwen raet.
Maer nademael ghy noodigh vint
Dat, als een jonge dochter mint,
Sy dient met onderfcheyt te gaen
En fomtijts iemant af
flaen,
Soo feght ons doch, hoedanigh vrient
Dat belt voor ons gekofen dient.
ANNA.
Voor al foo let doch op de deught ,
Let op den handel fijner jeught,
En hoe hy fich gedragen heeft ,
Wanneer hy buyten heeft geleeft,
In Duytflant of in 't Franfche rijck,
Of elders in een ander wijck ;
Let op een wijs , een nuchter man ,
Die u tot fteunfel dienen kan ,
En in den geeft, en aen het lijf,
En voor het wichtigh huys-bedrijf;
Want mits ghy noch fijt wonder groen,
Soo is aen u gants veel te doen :
Dus neemt geen flecht-hooft by der hant,
Of ghy blijft beyd' in onverftant;
Want van een keerfe fonder vlam,
Noyt ander keerfe licht en nam.
PHYLLIS.
Hier in en hebje geene kans,
'k En hou van wif of vijfe mans ;
Want wie daer is geleert of kloeck ,
Die helt geduerigh na den boeck ;
En heeft dan veeltijts in het hooft,
Dat hem van alle vreught berooft;
Hy is een feyl-fteen in der aert ,
Die flechs met fware dingen paert,
Vermits hy noyt iet op en licht
Ms ftoffe van een groot gewicht;
Hy wil geen fpel of foete jock ,
Maer is foo fwaer gelijck een block
Hy is met geen vermaeck gepaft,
Maer draeght gemeenlick grooten laft ;
En daerom ftaet my beter aen
Een man van leden wel gedaen ,
En daer toe vrolick van gemoet ,
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Die niet en heeft als geeftigh bloet ,
Die niet en foeckt als enckel fpel,
Dien wil ick voor een bed-gefel.
Een man tot foete vreught bereyt
Beloont der maeghden eerbaerheyt.
ANNA.
Sal dan uw trouwe fijn gefticht,
Alleen maer op een Venus wicht,
Dat Diet en weet te brengen by
Als fpel en liffelaffery P
't Is mis getaft, meynt ghy het foe;
De luft is vier van enckel ftroo,
Dat eerft wel groote vlammen geeft ,
En met fijn voncken hooge fweeft ;
Maer wat voor eerft foo vierigh was ,
Dat is terftont maer enckel as.
De jeught, als fy haer rolle fpeelt,
Is juyft gelijck als Memnons beelt :
Dat maeckt men weet niet wat gelaet
Soo langh de fon daer over ftaet :
Maer als haer ftrael daer niet en is ,
Soo ftaet'et ftom gelijck een vis.
Soo langh men finght en luftigh queelt,
En malt, en jockt, en pijpt, en veelt,
Soo langh men frisfche wangen kuft,
Soo lange duert de geyle luft;
Maer op het eynde van de feeft,
Soo is de weelde fonder geeft :
Want koomt'er na het eerfte fpel
Of koorts , of pijn, of hart-gequel,
Dan weet die groote vryer niet ,
Als dat hy Hecht en deerlick fiet.
Ghy, kieft daerom een ander man ,
Die wijs en vrolick wefen kan ;
Die is te rechter uren Poet,
Die is te rechter uren vroet ,
Die weet en wat het trouwen eyft,
En wat een jonge vrouwe peyft,
Die toont fich noyt onaerdigh mal ,
Maer weet wanneer hy fchertfen fal;
Want fchoon hy iemant onderhout,
Noch is fijn jock niet fonder fout.
Men vint een vifch die cephal hiet,
Die niet foo lief als vier • en fiet,
Dit weet de vifser en fijn maet ,
En daerom, als by visfen gaet,
Soo neemt by flechs een laege fchuyt,
En fteeckt een fackel voren uyt,
En ftracx wanneer het weeligh dier
Verneemt de ftralen van het vier ,
Soo komt'et veerdigh fwemmen aen

Juyft daer het fiet de fackel ftaen ,
Het licht dat op het water ftraelt,
Dat leyt hem in het hooft en maelt;
En fiet, in defen minne-droom
Soo fpringht het veerdigh uyt den ftroom ,
En geeft fich in den hollen boot,
Een rechte woonplaets van de doot.
Als een die trout haer dan vergaept,
En flechs alleen maer vreughde raept ,
In minne-woorden bijfter loos,
Of in de fchoonheyt wonder broos,
Of in de jeught en haren glans,
Voorwaer die waeght een momme-kans;
Ick heb van langer hant geleert
Dat, wie fich oyt ten echte keert,
En niet en broet in haren fin
Als ketelingh van foete min,
Dat (fegh ick) voor gewenfte vreught
Sy veeltijts leyt een droeve jeught;
Want als het aerdigh lijf eer-langh
Helt tot een fnellen onder-gangh,
Wat blijfter anders dan berou?
Een blijde bruyt, een droeve vrou.
Ghy daerom, Phylis, watje doet,
En trout geen Hecht-hooft om het goet,
En trout oock op het ooge niet,
Want 't dient u beyde tot verdriet.
In 't echte bont komt t' aller uyr
Nu eens het Poet, en dan het fuer ,
In 't eene dient u trooft en raet,
In 't ander rechte middel-maet,
En wie een man trout om het gelt,
Die fal in beyde fijn verftelt;
Maer foo ghy kieft een rijp verftant,
En treet dan in den echten bant,
Dat fal u dienen overal,
Soo wel in vreught, als ongeval;
Als in de roos het aerdigh root
Is door den fnellen tijt gedoot,
En dat haer blat , nu bleyck en droogh,
Geen luft kan geven aen het oogh,
Haer foete reuck, 't inwendigh goet,
Is dan noch dat haer achten doet.
PHYLLIS.
Een wijs, een kloeck, een geeftigh
Die weet ick dat ons dienen kan, (man,
Maer wie. tot trouwen is gefint,
Moet dickmael nemen datfe vint ;
En 't is daerom (mijns oordeels) goet,
Dat een die haer ten echte fpoet ,
,
Hier in Diet al te nau en

En foo een goede kans verlief';
Men dient te nemen dat'er koomt;
En niet te feer te fijn befchroomt;
Want niet te doen in dit geval,
Tot dat'er iemant komen fal,
Die ons door fijn volmaeckte deught
Sal laven met een rechte vreught,
Dat is voorwaer een losfe waen,
En daer en is geen wachten aen ;
't Is belt te feggen : Koop is koop,
En een te grijpen uyt den hoop ,
Want iemant van te nauwen keur,
Die ftelt haer eygen hoop te leur.
ANNA.
Ick weet, geen menfch is fonder feyl,
Maer efter toont u niet te veyl,
Laet aen uw vader dit beleyt,
Gelijck als voren is gefeyt;
Dan niet-te-min , opdatje meught
Het recht genieten van de jeught,
En neemt doch noyt een ouden man,
Die u een vader wefen kan ;
Want noyt en was'er grij pen baert
Met jonge maeghden wel gepaert.
Een ieder trouwe fijns gelijck,
Het jonck met jonck, en rijck met rijck.
Als 't klim een ouden boom bewaft,
Het maeckt fich om de ftamme vaft ,
Ja, grijpt den block als in den arm,
Maer dat en paft hem niet , och-arm!
Want als het klim op 't fchoonfte fpruyt,
Dan gaet den ouden droogaert uyt.
Voorts raed' ick, datje noyt en trout
(Ten fy ghy fchamel fijt of out)
Een die fijn wijf heeft over-leeft,
En kinders fonder moeder heeft;
Wie moeder is, en efter maeght,
Heeft dickmael reden datfe klaeght,
Heeft dickmael ftof tot onverdult,
En moet veel lijden fonder fchult ;
En fchoon de goede man befiuyt ,
U iet te maken voren uyt,
Als tot een trooft van uw verdriet,
Eylaes! de vrient vermagh het niet;
Want of hy fchoon u wel bemint,
Ghy meught flechs deelen als een kint.
Soo iemant in een boomgaert quam,
En name daer een jonge ftam ,
En int'er op een dicker tack,
Gebogen door een laftigh pack
Van groene vruchten, die hy draeght ,
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Gewis die heeft te veel gewaeght :
Want eerft foo lijt het ooft verdriet,
Want 't heeft fijn eygen moeder niet,
Oock queelt de tack meeft alle tijt,
En 't boompjen gaet fijn kroontjen quijt :
Siet, dus foo krijght een yeder 't zijn,
En niemant is'er fonder pijn.
PHYLLIS.
Het gene ghy daer hebt gefeyt,
Dat heeft voorfeker goet befcheyt ,
Ick meyne, dat het jeughdigh bloet
Met jonck gefelfchap paren moet,
En wil dat fich een out gefel
Sal lijden met gerimpelt vel ;
En fiet, dat heb ick vaft gefet,
En 't is voor my een ftale wet.
Mijn vader efter niet-te-min
Die gaet hier tegen mijnen fin,
En dreyght my dickwils met een man,
Dien ick doch geenfins velen kan ;
My dunckt by is al wat te vijs,
My dunckt hy is my veel te grijs,
My dunckt, dat hem een rijper vrou
Al vry wat beter pasfen fou ;
En dit is al maer om het goet ,
Ey, fiet eens wat de penningh doet!
Of hy het meynt en weet ick niet,
Maer immers is'et my verdriet,
Dat hy mijn jeught foo weynigh acht;
Wat raet nu, om de vader-macht
Hier in te mogen tegenftaen?
ANNA.
En ftelt u ftuer noch hortigh aen ,
Want dat en is geen maeghden eer,
Oock foo vermagh de heufheyt meer
In defe faeck en over al ,
Dan wrange fpijt en ftuer geral;
Ghy , maeckt daerom , dat uw gemoet
Gedult en ftille finnen voet :
Eerbiedigh zijn , dat is u nut ,
Dat is het maeghdelijck gefchut,
Dat is een kruyt van groote macht ,
Die maeckt oock harde quaften facht.
Gaet, neemt de vruchten van den pijn
Die fchier gelijck als keyen fijn,
Gaet, flaetfe dickmael op het lijf,
Ja , flaetfe vry geweldigh ftijf ,
't Is al om niet, het vreemt gewas
Dat blijft gelijck 't te voren was;
Maer neemt'et met een fachter hant ,

En fet'et daer een viertje Brant,
En laet'et maer een weynigh ftaen ,
Het fal van fellefs open gaen ,
Het fal u geven, fonder (toot,
Al wat het deckt in fijnen fchoot;
Siet, daer gewelt niet op en hecht
Dat brenght beleeftheyt ons te recht!
PHYLLIS.
Maer als mijn vader immers wou,
Moeft ick dan treden in de trou
Met iemant, dien by kiefen mach?
Dat waere doch een droef gelach.
ANNA.
't Is feker , dat een vader kan
Een dochter brengen aen den man ,
En dat alleen op fijn beraet.
PHYLLIS.
Maer dat is uytermaten quaet ,
Het raeckt de dochter immers meeft,
Sy weet de drift van haren geeft,
Sy weet bet (pits van haren fin ,
En daer op drayt de ganfche min;
Sy moet doch al haer leven langh
Sich buygen onder 's mans bedwangh,
En met hem dragen quaet en goet,
En met hem fmaken fuer en Poet ;
Dies hout ick, dat het beter waer
Dat fy haer koof een weder-paer ,
Als iemant dickmael al te vijs.
ANNA.
Maer wy en fijn het ftuck niet wijs ,
En daerom is 't een beter voet,
Dat dit een fneger ooge doet.
PHYLLIS.
Ick heb nochtans wel eer verftaen
Dat dit eens anders plagh te gaen ,
De fchoon' Helene , foo men leeft,
Die is'er beter aen geweeft,
Die mochte nemen metter Kant
Een vryer die fy dienftigh vant ,
Een vryer uyt oprechte min ,
Een vryer uyt een vryen fin ,
Een vryer , die haer jonge fiel
Van al de princen beft beviel;
En dit is elders meer gefchiet.
ANNA.
Ten was daerom te beter niet :
Want fchoon fy had haer vrye keur,
Noch ginghfe met een ander deur.

Doch hier van alfje rijper zijt ,
Nu is'et eenmael fcheydens tijt,
't Is vaft, ick worde t' huys gewacht,
En daerom fegg' ick goeden nacht.
PHYLLIS.
Ey, noch een woort eer datje gaet,
Tot onfchult van mijn losfen praet ,
Ghy weet , ick hebbe veel gefeyt,
En dickmael al te breet geweyt ,
Vermits ick fomtijts faken dreef,
Al vry wat verre buyten fchreef;
En fiet, ghy denckt, dat ick het meen,
Maer, weerde maeght, ick fegge neen ;
Ick flechte duyf, ick jonge fpruyt,
Ick, haeftigh om te fijn de bruyt!
Ey lieve , denckt'et nimmermeer ,
De fchaemt' is my te wonder teer :
Ick weet dat trou-fucht niet en paft
Voor iemant die noch hooger waft;
Ick fprack alleen by wijlen ftout,
Op datje klaerder fpreken lout,
En dat ick beter mocht verftaen
Wat voor my dienftigh is gedaen ;
Want anders ben ick wel bericht ,
Waer ons de fchaemte toe verplicht ;
Ick ben ter eeren opgevoet ,
Ick weet, hoe dat ick fpreken met,
Ick weet oock waer ick fwijgen fal,
Dus acht mijn reden niet te mal ;
Maer denckt, dat harde tegenfpraeck
Ontfluyt de gronden van de faeck.
Oock kan ick wachten met gedult ,
Tot eens de tijt mijn jaren vult ,
En tot'er eens een vryer koemt
Die my te recht fijn herte noemt,
En niet alleen my, domme maeght ,
Maer oock mijn ouders wel behaeght.
En wat belanght mijn voorder lot ,
Dat (tell' ick aen den grooten God ,
Dien fal ick bidden alle daegh ,
Dien fal ick fmeecken even-ftaegh ,
Niet flechs juyft om een echte vrient,
Maer om dat my ten goede dient.
Het fy dat ick het aertfche dal,
Eens mede wat vermeeren fal,
Of dat ick met een eenigh lijck
Sal reyfen naer het eeuwigh rijck :
En hier op ben ick wel geruft ,
Ten fpijte van de geyle luft.
Siet, kint, nu lijd' ick datje gaet,
En danck' u voor uw goeden raet!
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Jonck-vrouwen, die noch vrijfters zijt,
Beginfels van den nieuwen tijt,
En gronden van, het aertfche dal,
En van de jeught die komen fal :
Siet hier voor u een nieu gedicht,
Benevens uwen Maeghde-plicht;
Siet hier voor u een ander boeck
Ten dienfte van den teeren doeck ;
Siet hier een nieu te-famen-fpraeck,
Die u kan Leyden tot vermaeck ,
Die u kan dienen van der jeught,
En brengen tot een nutte vreught
Maer laet'et u geen droeve pijn ,
En laet'et u niet tegen zijn,
Oock fpreeckt my doch niet qualijck toe,
Dat ick u nieuwe koften doe,
Dat ick hier noch een Vrijfter-dicht
Ga voegen by den Maeghde-plicht.
Daer is voor u geen klagens noot ,
De koft is kleyn , het voordeel groot:
Al wat hier iemant voor betaelt,
Dat wort met woecker ingehaelt;
Want fchoonje maer voor eene reys
Hier door en kreeght een goet gepeys,
Maer eens een nutte lest ontfinght ,

Maer eens een quaden flagh ontginght,
Maer eens verwont een luchten fin,
Ghy hadt uw koften dubbel in.
Doch gaet het iemant in het hert
Dat haer de fpaerpot minder wert ,
Of is'er een die fuynigh leeft,
Om datf' een deune moeder heeft,
Of mits 't haer niet te ruym en ftaet,
Noch weet ick echter goeden raet:
Hoort, fooje let op uw gewin ,
Koopt flechs te mets een kantje min,
Ontreckt iet aen den overvloet,
Of van het felfaem poppe-goet ,
Dat u aen hals of ooren hanght,
Of elders in de leden pranght,
En feet, daer is een nutte vont ,
Daer uyt ghy boecken koopen kont.
Geen kant, al isfe wel gebreyt ,
Geen boort, al isle fray geleyt,
Geen doeck , al isle moy gefet,
Geen kraegh, al isle wonder net,
Geen nieuwe-tits of hooffche dracht,
Al isle kunftigh uytgewracht ,
Geen fchijn van eenigh juffer-kleet,
Al ftaet'et uytermaten breet,

Geen diamant van hellen glans
En is de rechte maeghde-krans ;
Ick weet dat u al beter ciert,
Als iet dat om de leden fwiert :
Een heufche mont, een ftille voet,
Een fedigh oogh, een rep gemoet,
Een eerbaer lijf, een bly gelaet,
Dat feet, maer echter deftigh ftaet;
En wat'er op de vrijfters meer
Kan vloeyen uyt de feden-leer,
Dat is de kroone van de jeught,
Daer uyt ghy fegen wachten meught;
Dat blinckt al beter als het gout,
En wat de pracht in weerden hout.
Hier toe wert u de gront geleyt
By 't geen hier achter wort gefeyt;
Niet door een praem van harde tucht,
Waer onder dat de jonckheyt fucht;
Maer door een foete maeghde-praet,
Die over fachte fchijven gaet,
En niet en grijpt in haer beflagh ,
Als dat een vrijfter dragen magh.
Ghy, koopt dan , om de goede leer,
Een doeckjen min, een boeckjen meer!
Uwe E.E. galls dienftwillige
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VRIJSTER-WAPEN.

De tijt , eerbare jeught, daer in wy heden leven ,
Is door een losfe waen tot in de lucht gedreven ;
De kray, al is fe kleyn , die wil een arent zijn ,
Indien niet in de daet, ten minften in den fchijn.
De flechtfte van het volck die weet een eygen wapen
Niet uyt de lucht alleen, maer uyt het flijck , te rapen ;
Daer wort fchier alle daegh een nieuwe vont bedacht ,
Tot anders geen gebruyek als voor de malle 'pracht.
Men Piet een ridderfchilt en hier en elders maken
Van alle flim gebroet, van flangen en van draken ,
Men vint in menigh velt een leeuw , een fellen (tier ,
Een arent , of een valck , een havick , of een gier

De wapens fijn gevult met alle vreemde beeften ;
En vraeghje waerom dat? foodanigh fijn de geefteu
Van die alleen de naem en niet de daet ver-eelt,
Sy toonen haren aert in fchilden af-gebeelt.
Maer wie een wapen voert , 'k en hebbe niet vernomen
Dat oyt uw vrye ftaet een wapen heeft bekomen ;
Schoon ieder u verheft en beelt u machtigh af,
Noch quam'er noyt een menfch, die u een wapen gaf;
Het is dan noch te doen , dorft ick 't my onderwinden ,
Ick wift u (Coo my dunckt) een wapen uyt te vinden ;
Een wapen, recht bequaem voor uwe teere jeught,
Geen fpore tot de pracht, maer tot de ware deught.

VRIJSTER•WAPEN.

Maer eyft tot uwen fchilt geen ongetemde dieren ,
Die in het woefte bofch of om de rotfen fwieren;
En eyft geen wreeden wolf, geen beyr, of vinnigh fwijn ,
Geen monfter uyt het wont en moet uw wapen fijn:
Dus, fchoon ick waer gefint om uyt de groene dalen,
De vrijfters tot gebruyck, een wapen of te malen ,
Soo wilt ick beter ftoff', en koos in dit geval
Een fchaepjen fonder ergh, een duyfjen fonder gal.
Dan ick wil defe mael de velden laten blijven ,
En op een ander gront een wapen voor u drijven;
Ghy dan, ontfanght den fchilt , die hier voor oogen ftaet
Het is een leerfaem beelt, dat aen de vrijfters gaet :
Het is een Druyven-tros, met koelen dauw behangen,
Wiens aengename verw' een ieder doet verlangen ;
Een tros, niet aen de ftam gegeesfelt van den wint ,
Niet leelick afgefoolt van eenigh weelde-kint ;
Een tros, noyt aen de muyr door wrijven afgefleten ,
Noyt aen haer befte druyf van mieren uytgegeten;
Een tros, daer noyt een rat haer tant heeft ingeprent,
Die noyt een vuyle feugh met kruypen heeft gefchent;
Een tros, daer noyt de fon heeft vinnigh op gefteken,
Maer die , met loof bedeckt, haer ftralen is ontweken ;
Een tros, daer noyt of fpreeuw Of hart-gebeckto mus
Heeft eertijts in gedruckt een al te diepen kus;
Een tros, die, in bet fpel of in het dertet mallen,
Noyt iemant is ontglipt en in het ftof gevallen;
Een tros, niet van de ftruyck in haeften afgeruckt,
Maer van den hovenier ter rechter tijt gepluckt;
Een tros, wiens eyge jeught haer noyt te feer en perfte,
En noyt to veel en fwol, en noyt in ftucken berfte;
Een tros, die noyt een holm oneerlick heeft bedot,
Van buyten niet geblutft, van binnen niet verrot;
Een tros , daer noyt een rugs heeft boven op gekropen ,
Daer noyt een vuyle worm is tusfchen in geflopen,
Daer noyt een fnoode vliegh haer voetfel uyt en track ,
Daer noyt een geele bie haer tengel in en ftack,
Daer noyt een fnoode fpin heeft netten om getogen
Daer noyt onguere fleck heeft fwadder op gefpogen ,
Daer noyt een duyfent-voet of kever op en fat,
Daer noyt een grage muys de befte druyven at,
Daer noyt een dertel wicht met vingers op en druckte,
Daer noyt vermeten hant een druyfje van en pluckte;
Een tros, een gave tros, noch Eris en onbevleckt,
En met haer eerfte waes aen alle karat bedeckt.
Het kranfje, datje fiet ontrent het wapen fweven,
Is ving-koord , wel te recht de maeghden toe-gefchreven,
Een kruyt , dat buygen kan , als van gedweegen aert —
Ick wenfte, foete jeught, dat ghy foodanigh waert ;
Een kruyt, dat nimmermeer plagh in de lucht te fwieren —
Vriendinnen , watje doet, weeft fedigh in manieren;
Een kruyt, dat laege waft, en noyt en ftijght omhooghDat is tot u gefeyt : hebt ftaegh een eerbaer oogh;
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Een kruyt, wiens jeughdigh groen noyt vorft en dede wijcken —
En laet geen machtigh Vorft uw teeren maeghdom ftrijcken;
Een kruyt, een fchaers gewas, dat simmer faet en heeft —
't Is dienftigh, dat een maeght noyt vryer iet en geeft;
Een kruyt, dat niet en groeyt als met gelijcke paren —
Leert voor een eenigh vrient uw groene jeught bewaren ;
Een kruyt, dat uyt de fon en in de koelte waft —
Ghy weet, dat open lucht u niet te wel en paft ;
Een kruyt feer na gelijck doch minder als laurieren
Weeft vrouwen in verftant, en maeghden in manieren;
Een kruyt, dat bloemen draeght, maer Dimmer faet en fchietToont ieder bly gelaet, o maeght! en hooger niet ;
Een kruyt, dat luftigh bloeyt maer niet en plagh te rijcken
Ghy, laet geen vreemden reuck aen uwe leden blijcken ;
Een kruyt, een jeughdigh kruyt, dat fijn geheelen roem
Stelt in fijn aerdigh blat en in fijn teere bloem:
Wel aen , o broofe waer , o wonder fwacke dieren !
Laet uw gemoet altijt de reyne Peden vieren :
Uw' eer is al uw goet, uw bloem, uw befte fchat ;
Ach! 't is met u gedaen, wort die maer eens beklat.
„Maer wat fal 't eynde fijn? mocht hier een vryer feggen :
Moet ftaegh de rijpe druyf noch ftil en eenigh leggen?
Ach! foo haer niet een menfch een foete mont en biet,
Haer glans, en fchoone verw', haer waes dat gaet te niet!"
Neen, vrinden, hoort een woort : de vrucht die is to raken ,
En met een vollen mont op haren tijt te fmaken;
Doch eerje metter hant het aerdigh trofjen vat,
Soo ftaet een weynigh by , en leert den rechten pat;
Daer is een heufche greep , daer fijn bequame wegen ,
Om naer den rechten aert uw reyne luft te plegen :
Ghy fiet hier aen de druyf een aerdigh fteeltjen ftaen ,
Brenght daer uw rechterhant, dat is de rechte baen.
En foeckt te geener tijt, en foeckt geen vreemde grepen,
Om eenigh fchoon gewas tot u te mogen flepen ;
Maer gaet daer ick u wijs, foo wort het edel pant
Gegrepen fonder vleck , genoten fonder fchant.
Maer ick en wil vooraen u niet in twijffel houwen:
De Druyf-tack is een maeght , de Steel, het eerlick Trouwen;
De Hant die naer den tros met reyne vingers taft,
Is Luft tot echte min, die maeckt de banden vaft.
Ghy daerom , weeligh quant, genaeckt de teere panden
Niet met een ftouten greep, of al te grage tanden,
Maer taft met heufheyt toe, en hout doch goeden maet,
Want oock het foetfte fruyt, to veel gegeten, fchaet.
En ghy, o vlugge maeght, als uwe druyven rijpen,
Soo laetfe nimmermeer, als by haer fteeltjen, grijpen;
Doch als een eerbaer hant u foete vruchten pluckt,
Seght dan: God hebbe danck , het is my wel geluckt!
In tijts , met vrienden raet, in echten ftaet te treden,
Dat is de befte voet uw maeghdom to befteden ;
Want, die haer onbevleckt in reyne liefde draeght,
Is Vrou, ja Moeder felfs, en efter ware Maeght.

T'SAMEN-SPRAKE TUSSCHEN

SIBILLE,
NIEUGEHOUDE JONCK-VROUW,
EN

ROSETTE,
JONGHE VRIJSTER.

ROSETTE.

ROSETTE.

Jonck-vrou Sibille , weeft gegroet!
Ick heb u langh in mijn gemoet
Gewenft, in defen ftaet te Tien,
En oock met een geluck te bib];
Maer fiet , ick ben , 'k en weet niet hoe,
Daer in belet tot heden toe :
Nu wenfch ick u dan goeden dagh ,
En wat ick vorder wenfchen magh,
Des Heeren fegen boven al,
Den beften wenfch in dit geval;
Ick wenfch, dat ghy te famen meught,
In eendracht, liefde, foete vreught,
Voltrecken uwen ganfchen tijt,
Soo langh als ghy te famen fijt :
Noch wenfch ick, wat ick wenfchen kan,
Dat ghy , met uwen lieven man
Te famen , op gelijcken voet ,
En out en leelick worden moet.

Ick fitte meeft den ganfchen dagh,
En hebbe liever wat te ftaen.

SIBILLE.
Of fchoon uw wenfch wat felfaem luyt,
Sy kan ten goede fijn geduyt ,
Wanneer men treft den rechten fin.
Maer, lieve, komt een weynigh in,
En fet u doch hier nevens my,
Op dat uw ftant wat vafter fy ,
En dat ick u bedancken magh.

SIBILLE.
Het is dan beter wat te gaen.
Hoort , weerde maeght, met uw verlof,
Hier achter is een luftigh hof,
Indien het u bevallen mocht ,
Wy gingen treden in de locht ;
Daer wasfen bloemen menighfout :
De Crocus , geel gelijck een gout ,
En Lever-blat , en Aconijt,
Nu beyde juyft in haren tijt;
Oock is'er blaeuwen Hiacynt ,
Een vroegelingh , een lentekint ;
En dan noch menigh ander kruyt
Dat eerftmael uytter aerden fpruyt.
Het eerfte fpruytje van der jeught
Dat geeft voor al de meefte vreught,
En 't bloempje dunckt een ieder foet,
Dat eerft fijn knopjen open doet.
Wel aen, om u wat vreuchts te doen ,
Laet ons gaen treden in het groen ,
Ten fy dat ghy het anders vint.

Ick fie, dat al wat tuynen heeft
Veel gelts om nieuwe bloemen geeft;
Het out gewas van bloem en kruyt ,
Dat heeft fchier al te famen uyt;
Dus , of ick t'huys of elders ben ,
Ick vinde dat ick niet en ken:
't Is hier een Tulpa die men acht ,
Gants fonder reuck en fonder kracht;
En daer een vreemde Keyfers-kroon ,
Al mede niet dan enckel toon ;
En , dat my noch het meefte fpijt ,
Men eert vergif , den Aconijt.
Een ander prijfe nieuw gewas,
Dat iemant hier of ginder las,
De bloemen van den ouden dagh
Sijn bloemen van de befte flagh ;
Voor my , ick vinde meer gerief
In Oogentrooft, in Madelief, (kruyt,
In Gouts-bloem, Munt, en BeurfeRecht dingen voor een jonge bruyt.
SIBILLE.
Ick hoor'et wel, o weelde-kint!
Ghy fijt tot jocken nu gefint.
ROSETTE.

ROSETTE.
'k En ben voor nu niet hoofs gefint:

't Is fooje feght , dan niet-te-min
Oock jock heeft fomtijts waerheyt in.
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Maer foo ick tot u fpreecken mach,
Gelijck men in de vryheyt plach ,
Soo weet dat ick bevangen ben
Met fieckte die ick niet en ken;
Ick ben geduerigh wonder fwaer,
Als of ick quaps of koortfich waer,
Dus foeck ick trooft tot mijn verdriet,
Een geeftigh dicht , of minne-liet ,
Of iet, dat uyt een droef gemoet
Befwaerde finnen wijcken doet.
Het aerdigh klave-cyngel fpel
Beviel u eertijts wonder wel,
Ghy paerdet mettet hel geklanck
Een klare ftem , en blijden fanck ,
En bracht foo dickmael aen de jeught,
Door uw gefelfchap, foete vrenght;
Ick bid u noch om defe gunft,
Schenckt ons een deuntjen na de kunft.
SIBILLE.
Het fpel en fingen (ick beken't)
Was my voor defen aengewent ,
Ick fpeeld', ick queeld', ick neurd', ick
By wijlen ganfche dagen langh; (fangh
Maer fiet, wy flachten altemael,
In dit geval den nachtegael,
Die, als de koele Mey begint,
Is tot den fangh foo gents gefint ,
Dat hy de bosfchen over al
Doet klincken door een bly gefchal;
Maer, als daer na de lente-tijt
Allencxen na den fomer glijt,
En dat mitfdien het geeftigh dier
In fich gevoelt een ander vier,
Een foeter luft, een rijper aert,
Waer door het met fijn gaytjen paert,
Waer door het, eer de lente fcheyt,
Een neftjen maeckt, een eytjen leyt,
Dan is de luft van fingen uyt,
Men hoort voortaen als geen geluyt ,
Die reyne item, en Poet geklagh
En fchettert niet gelijckfe plagh.
ROSETTE.
Wel aen , vriendinn', ick ben gepaeyt,
Ick fie waer op de fpille draeyt;
Oock weet ick, dat bet Poet gefangh
Niet dient verkregen door bedwangh.
SIBILLE.
Maer is'er nu geen ander faeck ,
Die u kan dienen tot vermaeck?

ROSETTE.

ROSETTE.

Ja: geeft ons flechts een foeten praet,
Hoe dat het in de werelt gaet;
Men fit den ganfchen winter t'huys,
Daer is men ftil, gelijck een muys,
Men fpreeckt, men hoort, men weet'er
Als dat m'er in de keucken fiet: (niet
Maer ghy, onlanghs na wenfch getrout,
Hebt ftaegh een gunftigh onderhout,
Van hier en daer, van nu en dan,
En al door uwen lieven man;
Want als by koomt Of van de ftraet,
Of van het hof, of uyt den raet,
Ick weet, hy brengt u altijt iet
Van dat'er in het lant gefchiet :
En wie daer wort de bruyt gemaeckt,
En wie dat opten oven raeckt,
En wie fijn vrijfter is ontvrijt,
En wie dan berft van enckel fpijt;
Of eenigh ander Poet geval,
De jonge lieden lief-getal.

Ick wenfte dan wel eens te fien ,
Of dit in my oock fal gefchien.
Maer feght toch eens wat voor een boeck,
Dat ginder leyt in genen hoeck ?
Ick fagh 't, ghy hebt'et wegh gedaen
Met dat ick hier quam ingegaen;
Soo ick daer iet uyt leeren magh,
Soo brenght'et weder aen den dagh;
't Is feker, dat men noyt en dient
Sijn broot te fluyten voor een vrient.

SIBILLE.
Ghy fijt verdoolt , o weerde lint,
Men is niet altijt eens gefint,
Ten gaet ons niet gelijck het plagh,
't Is nu wat hooger opten dagh;
Geloof het vry , dat defe ftaet
Al wat verandert in de praet:
De Taken van het huyfgefin
Die brengen nieuwe reden in.
ROSETTE.
Wel hoe, alreets foo fwaren hooft ,
Dat is: van alle vreught berooft?
Voorwaer, dat is te veerdigh out;
Ghy fijt een maent of twee getrout ,
De fpeelman fit noch voor de deur,
En hoe, alreede van getreur ,
Van laft, van forgh, van huys-beflagh?
't Schijnt dat m'er niet meer lachen magh;
Ey lieve, fet u fachtjens neer,
Het eerfte jaertj'en keert niet weer.
SIBILLE.
Al wat ghy ftelt als (ware laft
Daer mede ben ick wel gepaft;
En 't is my nu al meerder vreught,
Als oyt bet mallen van de jeught,
Of al wat eens mijn finnen vingh;
De tijt verandert alle dingh.

SIBILLE.
Dit boeck bebelft een kart gedicht,
En heeft den naem van Maeghde-plicht;
Het ware my een liever dingh
Indien de fchrijver vorder gingh,
En dat hy naerder raecken wou
De plichten van een jonghe vrou.
ROSETTE.
Soo haeft als ick dat boeck vernam,
En dat het eerft ter werelt quam,
Soo wilt ick ftracx het ganfch befluyt,
Ick las het in der haeften uyt.
My docht, ten had geen quaden val ,
Maer evenwel niet over-al:
Ick vind'er dat my beter maeckt,
Ick vind'er dat my niet en fmaeckt;
De vrient, die ons dat boecxken gaf,
Die fchijnt my fomtijts wat te ftraf:
Hy brenght twee maeghden in de praet,
Maer beyde niet van eenen raet;
De deer is jonck en die bedaeght,
Maer d' eerft' is die my belt behaeght,
Doch feght, met wie dat ghy het hout:
SIBILLE.
Ick achte Phyllis wat te ftout:
Mijns oordeels is 't een grilligh dier,
Onftuymigh om haer eerfte vier;
Dies geef ick d'outfte meerder prijs.
ROSETTE.
Maer die is my al wat te vijs:
Sy weyt geduerigh al te breet,
Oock dickmael fonder vaft befcheet,
En Phyllis feyt niet felden wat,
Dat by de jonckheyt dient gevat.
SIBILLE.
Voor my, dat kan ick niet verftaen,
Dus wijft uw reden naerder aen.
91
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ROSETTE.
Dat fal ick doen , en oock terftont ,
Ick draegh'et noch als in den mont
Al wat ick hier en ginder las ,
Dat my ten hooghften tegen was.
Voor eerft heeft Anna mis getaft,
Daer fy een teere maeght belaft ,
Haer jeught te fnoeren met gewelt ,
Schoon haer de diepfte minne quelt ,
En noyt te toonen hare pijn ,
Oock daerfe kan genefen fijn.
SIBILLE.
Wel, dunckt u dat foo vreemt gefeyt?
ROSETTE.
In trouwen ja, 't is malligheyt.
Ick weet dat vryers onfen grout
Te feggen aen met eygen mont,
De maeghden niet te wel en ftaet ,
Maer is hier toe geen beter raet ?
Neem eens, ick kreegh een jonghman lief,
Sal ick niet foetj ens , met een brief ,
Hem mogen klagen mijnen noot?
't Papier en kent geen eerbaer root ,
De pen en inckt doen menighwerf
Dat mont en tonge niet en derf.
SIBILLE.
Te fchrijven aen een jongh gefel ,
En voeghde noyt een vrijfter wel ;
15w goede naem , o fedigh dier ,
En moet niet hangen aen papier;
Of iemant fchoon een woort ontvalt,
Wanneer de jeught te famen malt,
Dat vlieght daer henen met den wint,
Soo dat'et niemant weder vint;
Maer niet dat foo geduerigh blijft ,
Ms dat een ftoute penne fchrijft;
En koomt'er dan een quade flagh,
Als dickmael tusfchen liefjens plagh,
Soo wort uw brief , tot fmaet en jock ,
Gehangen aen de groote klock ,
Oock is'er geen ontkennen aen ,
Men feet de ronde letters ftaen :
En fchoon het u ten hooghften fpijt ,
Ghy moet dan lijden het verwijt ;
Dus , hebje fchaemt' en eere lief,
En fchrijft noyt dwafen minne-brief.
ROSETTE.
Steeckt in het fchrijven dit gevaer,,

Soo meyn ick , dat'et beter waer
Aen iemant, die men heeft gefint,
T'ontdecken waer hy is bemint
Of door een meyt, een kloecke veegh,
Of door een minne, geeftigh-fneegh ,
Of door een ftijffter,, wel gemont,
Of door een naeyfters loofen vont,
Of iemant van een kloeck beleyt,
Die weet wat vryen is gefeyt.
Een yder heeft doch goeden fin
De hant to leenen aen de min :
Geef maer een feel een onder-keurs ,
Een doecken-huyf,, een nieuwe beurs ,
Een onder-riem een fuffe-ringh ,
Of ander kleyn , maer proper dingh;
Of weeft in gelt een weynigh milt ,
Ghy krijght ten dienfte wieje wilt.
Het fchijnt dat yder is gepaft
Om twee aen een te maecken vaft.
Het trouwen is een eerlick dingh ,
En wie dat oyt te trouwen gingh ,
En wie dat oyt tot trouwen fprack ,
Die doet de menfchen groot gemack.
SIBILLE.
Ey, fwijght toch, want, foo waer ick
Dit gaet te leelick buyten fchreef; (leef,
Hoe, die uw flechtfte dingen doet,
Sal die uw naem , uw hooghfte goet,
Gaen dragen hier en daer te koop ;
Aen iemant van dien loofen hoop ?
Voor my , ick fegh het open uyt,
Ick meyne dat'et niet en fluyt;
Ick bidde , weeght uw weerden ftaet :
In groote dingen groot beraet !
Ick weet, dat een die waft of ftijft
Wel fomtijts defers handel drijft ;
En dat een minn' of een die naeyt ,
Niet felden vreemde lorren draeyt;
Maer fiet, het reyne wort gefchent ,
Als iet gemeens daer komt ontrent.
ROSETTE.
Hoe, fegh een revs, en magh men dan
Geen vrijfter brengen aen den man?
Of geven baet of onderftant
Aen iemant, die in liefde brant?
SIBILLE.
In trouwen ja, het magh beftaen ,
Ms 't naer den regel wort gedaen.

ROSETTE.
Wel opent dan het recht befcheyt ,
Eer ons de reden vorder leyt.
SIBILLE.
Een die een teere maeght bepraet
Om gelt , om loon , om eygen baet ,
Of, is'et niet om vuyl gewin ,
Ten minften uyt een luchten fin,
Gewis by doet een quaden flagh,
En die men geenfins dulden magh ;
Gewis het weerde trou-verbont
Moet fteunen op een beter gront.
Maer foo men in het ganfche werck
Heeft Godes eer tot fijn gemerck ,
Of wel fijns naeftens onderftant ,
En fluyt alfoo den echten bant,
Dat is geoorloft over al,
Ja, God en menfchen lief-getal;
Maer die maer eygen koren maeyt ,
Doet niet als dat hy koppels draeyt.
ROSETTE.
Dat is foo qualick niet gefeyt,
Maer 't is ons van het ftuck geleyt ;
Om dan niet verder af te gaen ,
Soo dient hier noch een vraegh gedaen:
En magh oock niet eens anders mont
Gaen openbaren onfen gront,
Soo hoop ick immers , dat ick mach
Of met een knick , M met een lack ,
Of met een wenck , Of met een fucht,
Of met een kodd', M met een klucht,
Of met een lonckjen geeftigh-foet ,
Of met een ftootjen aen den voet,
Of met een neepjen aen der hant,
Te kennen geven mijnen brant.
Ick gingh noch heden door de ftad ,
Daer feker kint een mufjen had,
Het diertje fcheen hem wonder foet ,
En haddet geeren op-gevoet ;
Maer fiet, de vogel was te geck ,
Het aes dat lagh hem voor den beck ,
En evenwel en at hy niet,
Voor dat men aen fijn beckjen ftiet,
Of op het hooft een klopjen gaf.
SIBILLE.
Laet doch van defe grillen af,
Niet een van alien magh beftaen ,
Niet een van allen dient gedaen ;
En fooje recht had overleyt ,

V It S T E R.

Wat hier te voren is gefeyt,
Ghy waert ontrent de maeghdeplicht
Al vry wat beter onderricht
Hoe dan , en hebje niet gelet
Hoe ingetogen , hoe befet ,
Hoe ftil , en hens , in daet en fchijn
Een teere maeght behoort te fijn?
Ghy, maeght, fijt krancker als een glas,
Weeft daerom blooder als een das ;
Ghy fijt al broofer als een Es,
Weeft daerom ftom gelijck een vis ;
Ghy fijt al weecker als de fnee,
Weeft daerom vluchtigh als een ree.
Een maeght is als een weder-klanck ,
Die noyt laet hooren haren fanck ,
Dan alsfe dapper wert geverght ,
En om te fpreken als geterght,
En anders maecktfe geen gefchal ;
Doet foo, o maeght, in dit geval.

Van haer verdriet en diepe luft ,
Haer noyt van foete minne fprack ,
Ja , niet ter werelt aen en track;
Sal echter nosh het arrem dier
Gaen quelen met haer innigh vier;
Ick fegge neen, want, fpreecktfe niet,
Wie kan verfachten haer verdriet?
Wie kander oyt genefen fijn,
Die ftaegh bedeckt fijn droeve pijn?
SIBILLE.
Noch fegg' ick des al niet-te-min ,
Ghy treet verkeerde wegen in.
ROSETTE.
En ghy fpreeckt hier te wonder (tout,
Ick denck , om datje fijt getrout ;
Maer , foo ick u te rechte ken ,
Indienje waert gelijck ick ben ,
Gewis ghy fonght een ander liet.

ROSETTE.
Kijck, dit 's een deun! wel, feght met een:
Een maeght fy hart gelijck een (teen ,
En dwers , gelijck een ftege muyl ,
En dom gelijck een vijfen uyl ,
En droogh gelijck een dorre ftock ,
En loom gelijck een fwaren block;
In 't korte, bitter als een gal ,
Gewis ten fmaeckt my niet met al.
Hoe, fal een jonck , een geeftigh dier
Sijn hart en norts , gelijck een ftier?
Neen , heufheyt fonder fture pracht
Die maeckt een vrijfter hoogh geacht ;
Maer foo het gingh naer uw gebiet ,
Men troude wel fijn leven niet.
SIBILLE.
Nu fie ick, als in voile daet,
Den gront van uw verholen quaet;
't Is niet als jeught en grilligh bloet,
Dat u aen 't herte leyt en wroet.
Ick acht'et voor een wijfe maeght,
Die minne-ftuypen verre jaeght ,
En die haer finnen overheert ,
Tot tijt en reden anders leert.
ROSETTE.
Wel neemt, daer fy een jonge maeght,
Die , van haer eygen jeught geplaeght ,
Gevoelt by wijlen diep gequel
Om eenigh geeftigh jongh-gefel ,
En dat de jongh-man , onbewuft

SIBILLE.
Gelooft'et vry, 'k en dede niet.
Ick weet dat vryers fijn gemoet
Gelijck de fchuwe fwaluw doet:
Vleyt defen vogel , fooje wilt ,
Weeft heus , beleeft , ja bijfter mild,
Gaet , Iockt hem met een foeten mont ,
Gaet, fluyt ten beften datje kont ;
Maeckt hem een nett , tot fijn gemack,
Hanght potten om uw ganfche dark,
Ten eynd' hy uyt de koude locht
By u fijn woonplaets nemen mocha;
Ach, voor uw moeyt'en krijgje niet,
Als dat by des te verder vliet ;
De fwaluw wil haer eygen neft ,
Dat acht de vogel alderbeft ,
Dat kleyn gebou van enckel ftof
Verkieftfe voor een konincx hof.
't Is niet to feggen, hoe het fmaeckt,
Dat iemant tot fijn eygen maeckt.
De vryer ftaet geen vrijfter aen
Als daer hy moeyt' om heeft gedaen ;
Dus , vrijfter, ftaet uw hooft geruft ,
De liefde wil haer vrye luft ;
Een ieder kieft daer fijns gelijck,
De fin , die is eon hemel-rijck.
ROSETTE.
Nochtan s , wanneer men overfiaet ,
Wat hier en daer gefchreven ftaet,
Men kan'er duyfent vijfen aen ,
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Aen wie dit anders is gegaen
Heeft Dido niet door foet gelaet ,
Door alderley gefochte praet ,
Den helt van Troyen metter tijt
Haer eygen bedde toegewijt,
Ja tot een volle trouw verweckt?
Heeft Ariadne niet ontdeckt
Aen Thefeus al den heeten brant,
Die fy in haren boefem vant?
Heeft fich Medea niet gemelt,
En haer gemoet foo bloot geftelt,
Dat Jafon als met oogen fagh,
Al vat haer in den boefem lagh ?
En efter is'et openbaer ,
Dat ieder kreegh fijn echte paer.
SIBILLE.
Waer toe van Dido veel gewaeght?
Dat was een weduw, niet een maeght;
En dat gefelfchap, foo men fiet ,
En hout van maeghde-wetten niet.
Oock Ruth en Thamar heeft gevrijt;
Maer dat is van den ouden tijt
De werelt heeft Bens foo gegaen,
Ten gingh nochtans geen maeghclen aen.
ROSETTE.
Maer d'andre twee, gelijck men leeft,
Sijn immers beyde maeght geweeft?
SIBILLE.
't Is waer,, vriendin , dat hebje wel,
Maer fiet het eynde van het fpel :
Soo haeft, eylaes! de nieuwe luft
Van defe jonckers was gebluft,
En heeft men niet van ftonden aen
De ganfche werelt deur verftaen,
Dat ieder van fijn liefjen weeck?
En fiet, daer fat men doen en keeck ,
Befchimt , beftruyft , bedot , begeckt,
Soo ver de wijde werelt ftreckt.
Ey lieve, wat men lichte wint,
En wort maer voor een tijt gemint ;
't Is vaft, dat niemant hoogh en acht ,
Dat hem te licht is toegebracht.
ROSETTE.
'k En kan dit efter niet verftaen ,
Des moet ick u wat naerder gaen ;
Befie de Schrift, dat heyligh boeck ,
Dat ftijft al beter mijn verfoeck :
Als Moyfes , van een moort berucht,
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Was uyt Egypten wegh-gevlucht,
En dat hy, door een heufche daet,
De feven maeghden quam te baet ,
De vader is op haer geftoort,
En ftraftfe met een deftigh woort,
Om datfe, door een bloode waen ,
Den vryer niet en trocken aen ;
Siet daer een revs die wijfe man,
Die Moyfes onderwijfen kan ,
Die wijft fijn dochters tot een vont,
Die ghy uw vrijfter niet en jont!
SIBILLE.
Vriendinne, weyt hier niet te breet.
Maer fiet de plaetfe met befcheet:
Ick fegge, datfe niet en hout
Daer toe ghy die wel trecken wont;
't Is waer, de vryer bleef te gaft,
Maer dat was nyt des vaders laft,
En 't lagh alleen op defen gront,
Vermits de Priefter onder-vont
De gunft die Moyfes had getoont,
Die docht hem weert te fijn geloont;
En dat het niet en was als dat,
Kan uyt den text wel fijn gevat :

Want Moyfes was een vreemdelingh
Die als
ballingh henen gingh,
En niemant wift in Midian
Of hy was vryer ofte man ').
Ghy wort dan niet een fier geftijft,
Met al dat Moyfes hier befchrijft;
Maer, om in tucht te fijn gefterckt,
Soo dient uyt defe plaets gemerckt,
Dat van de feven dochters geen
Haer met de jonghman maeckt gemeen,
Eer haer de vader dat gebiet;
En eer , o Maeghden! dient'et niet.
Het is voorwaer een vafte leer :
Ons deel komt boven van den Heer 2):
't Is God die, als met eyger hant,
Een echten vrient, een heyligh pant,
Geeft aen de vrou, als 't hem gevalt,
En niet wanneer de jonckheyt malt;
Ghy, wacht dan, jonge vrijfter! wacht,
Tot dat uw deel u wort gebracht.
ROSETTE.
Ten is my geenfins onbekent
Dat God ons alle dingen fent,
En dat ons heyl en alle goet

Als uyt den hemel dalen moet;
Maer efter dient te fijn bedacht ,
Dat oock by ons iet dient betracht;
't Is wel gefeyt, na mijn verftant:
Roep God te hulp, maer roer de hant!
SIBILLE.
't Is waer, hier dient wat toe-gedaen,
Maer 't gaet Of vooght of ouders aen;
Voor u is 't beter, teere maeght,
Dat ghy uw ftucken niet en waeght.
ROSETTE.
Magh dan een maeght, naer uw verftant,
Niet anders als tot haerder (chant,
Een vryer locken tot de min?
SIBILLE.
Dat beeld' ick my ten diepften in:
En , hout ghy wat van mijn gebodt,
Soo gaet eens in het hoender-kot,
En ziet wel toe; licht leertg'er van
Dat u ten goede dyen kan :
Geeft ieder hoen een vollen back ,
Op dat het ete met gernack,

1) De Priefter fprack tot fijn doehteren : weer is by P waerom liet ghy den man van n gaen, dat ghy hem niet en noodigdet met ons te eetenP en Mofes bewilligde by den man te blijven.
En by gaf Moyfi fijn dochter Zipora. Exod. 2. 20.
2) Prov. 19. 14.
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En let eens hoe het fal vergaen :
Niet een en (alder blijven ftaen,
De volheyt is hun geenfins foet,
Daer is geen luft in overvloet ;
Een ieder loopt befijden af,
Om graen te foecken in het kaf.
Nu, fooje vraeght wat dit beduyt,
En wat ick maecke voor befluyt:
Het is , o vrijfters, teer geflacht!
Het is een les voor u bedacht.
Dus, alfje mette vryers praet ,
Set hun geduerigh defe maet,
En voetfe niet op heur gemack ,
En geeftfe noyt den vollen back ;
Maer, wilje ftijven uwen lof,,
Soo laetfe fchraven in het ftof,
Om daer te foecken naer het graen.
Een vryer is een vreemden haen :
Al wat men dit gefelfchap biet,
Het acht'et of het eet'et niet.

ROSETTE.
Een hooft-fcheel van een dorre puyt,
De fchobben van een draken-huyt ,
Het ooge van een fwarte kat,
Met klaeuwen van een vaele rat,
De maege van een vogel-ftruys ,
De milte van een vleder-muys,
Het fchrapfel van uw lincker voet,
Gedoopt in enckel flangen-bloet ,
En dan een maeghde-perckement
Met naere teyckens afgeprent;
Dit al te famen wel bereet,
En vaft gebonden in het kleet,
Of anders fachtjens wegh gefet ,
Ontrent of in het ftille bedt
Van iemant die men heeft gefint ,
't Is feker, dat men bate vint ;
Want fiet, het neemt de geeften in,
En dwinght de vryers totte min.
SIBILLE.

ROSETTE.
Is 't met de vryers foo geftelt ,
Gelijck als uwe reden melt,
Soo dient'er naerder op gelet,
En vry een ander ftreeck gefet.
Ick fie, dat al uw feggen ftreckt
Op dat een vrijfter fy bedeckt,
En al heur doen fy wonder ftil
Voor iemant die haer minnen wil ;
Nu is my feker vont gefeyt,
Waer door het minnen wort beleyt
Soo diep begraven in der nacht,
Dat niet een menfch daer op en acht;
Ja hy, daer al het ftuck op flaet ,
En weet niet wat'er omme-gaet.
SIBILLE.
Wel, dat is vry al veel gefeyt,
Maer feght, hoe wort'et aen-geleyt?
ROSETTE.
Indienje maer beloven wout,
Dat ghy het niemant feggen Pout ,
Ick Boot het ftracx in uwen fchoot.
SIBILLE.
Segh op, van my en is geen noot.
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Al wat men door verholen kracht
Ons wil gaen dringen in den geeft ;
Ghy daerom, fijt'er voor bevreeft ,
Ten fijn maer dingen fonder floc
En efter ftrijdigh tegen God.
ROSETTE.
Hoe, kan het fap van felfaem kruyt,
Dat in de naere bosfen fpruyt,
Hierin geen beter faken doen?
SIBILLE.
Vriendinne, wandelt in het groen ,
Maer acht het kruyt en al het fap
Hier niet als enckel kinder-klap.
God is een Heer 'van ons gemoet:
Hy, die het fluyt en open doet,
Hy is, die ware liefde plant,
Als vader van den echten bant ".
ROSETTE.

Wat ramp, wat komt u in het hooft?
Of fijt ghy van uw fin berooft?
Verdwaelde maeght, ellendigh kint !
Dit al en is maer enckel wint ,
Maer droomen van een koortfich menfch;
't Is daerom, 't is mijns herten wenfch,
Dat ghy terftont , en metter daet,
Die vreemde rancken achter laet ;
Hoe, meynt ghy dat een vuyle kat,
Een puyt, een huyt, 'k en weet niet wat,
Heeft macht oock over onfen fin P
Ick bidde, beelt'et u niet in !

Ick fie, ghy fijt hier toe gefint ;
Wel aen , ick weet een toovery,
Die ftaet de jonge maeghden vry ;
Ick weet een greep, een vafte kunft,
Die u kan ftellen in de gunft
Van deer en die, van al de ftadt.

ROSETTE.

ROSETTE.

Wel hoe , is dit foo grooten quaet?
SIBILLE.
Beminde maeght, ick fegge jae't :
Wie oyt vertrouden op den Heer,
Mifprijfen dit geweldigh feer
En ftellen alle voor gewis,
Dat dit van God geweken is.
Ja meynen, dat het hels gebroet
Stricx , waer men defe grille doet,
Sijn
bedrogh daer onder menght,
En veel ten quaden eynde brenght.
Voor my , ick houde gants verdacht

En is'er dan geen kunft met al ,
Die dienftigh is in dit geval,
Op dat een vrijfter fy bemint
SIBILLE.

Ey lieve j uffrou , leert my dat ;
Ick fal u weten grooten danck
Van heden af, mijn leven lanck ;
Want daer en is ter werelt niet ,
Dat eer kan heelen mijn verdriet;
En ick weet geenen beter raet,
Die my foo wel te finne ftaet;
Dus, wat ick immer bidden magh,
Soo brenght de kunfte voor den dagh.
SIBILLE.
Ick fal 't u feggen met een woort,
En leert'et vry een ander voort;

1) De his ita Thomas Eraftas, Profesfor Heydelhergh. lib. I. Difput. Medicin. contra Paracelfum: Omnes orthodoxi et veteres ita judicant; Clemens, Jultinus, Grimes, Eufebina, Chryfof.
tomes, Hieronymus, Anguftinus, et (snores Scholaftici. Unumafcribam ex Tatiquo Asfyrio: Nullus affeetus, iuquit, peroccultam alterius rei disfenfionem tollitur, nec mgrotua curatur amuletia;
Dimon= iftse aggreefiones font, et qui regrotat vel amat vel odit, iftos auxilliatores adfcifcit. Manifefta eft faperftitio, obi rebus quibufdam vireo afcribuntur, qua y per naturam foam habere
nequeuut; at, quando corallis vel hypericoni afcribntnr poteftas dEemones, tonitrua et fimilia fagandi. Dictum quoque fait corpo ream in mentem nihil poste. Hoc certain eft, pharmaca non
mutare animos, nifi pries temperaturam corporis, quod longo demam tempore fit; taceo imposfibile cafe ita mutare temperaturam, of amor potias fequatur qubm alia pasfio. Vide Plutarch. in
vita Pericl. Mich. Montage. lib. des Esfais 2. cap. 26.

1

92

866

V R IJ S T ER.

Al wat kan leyden totte deught,
Dat is ten beften voor de jeught.

Ghy , laet daerom uw kracht beftaen
In wijcken en te rugge gaen.

Maer grijpt'et iemant na de yacht,
Dien vliet het dier met alle macht.

ROSETTE.

ROSETTE.

ROSETTE.

Waer toe vertoeft? wel aen , begint!
Het fchijnt dat my de luft verffint.

Wel, dat is noch al vreemder flagh,
Die immers niet beftaen en magh;
Gewis, ghy leyt ons van het ftuck,
En hout ons eeuwigh in den druck ,
Het fchijnt dat ghy, te mijner fpijt ,
De ganfche maeghdom tegen fijt.

'k En weet niet watje niet en vint,
Daer mede ghy de maeghden bint.
Het fchijnt, vermits ghy fijt getrout,
Dat ghy ons als in banden hout;
En 't is ons, vrye maeghden, pijn
In defen dwangh te moeten zijn:
My dunckt, mocht ick hier in begaen,
Ons Taken fouden beter ftaen.

SIBILLE.
Een fedigh hert, een foete mont,
Een hens gelaet, een reyne gront ,
Een fachten aert, een eerbaer oogh,
Gematight tusfchen laegh en hoogh,
Een tonge vol beleeft geluyt,
Die alle dingh ten beften duyt;
Dat is de rechte toover-kunft,
De befte grout van alle gunft,
Die fal u maecken lief-getal
En hier en t'huys en over al.
ROSETTE.

SIBILLE.
Ey, laet u raden, weerde maeght!
Niet dat den onluft verder jaeght,
Niet dat den vryer beter vanght,
Als dat by ftaegh in twijfel hanght;
Dat is voor alle minnaers foet,
Dat is voor alle maeghden goet,
Want ondertusfchen leert de tijt,
Hoe fich een jonge vryer quijt.

Is 't anders niet? ick fat en dacht
Op diep geheym, en naere kracht,
Op groot beleyt, en hoogh gebiet;
Maer 't is, eylaes! een gladde niet.

Gewis, 'k en kan het niet verftaen,
Of wijft'et my wat naerder aen.

SIBILLE.

SIBILLE.

Wel, vrijfter, waerom feghje dat?
Het is voorwaer de rechte pad,
Waer door een eerbaer herte gaet
En binnen gunft en buyten haet;
En, weerde maeght, geloofje my,
En leert noyt ander toovery !
ROSETTE.
Noch is my niet genoegh gedaen ,
Dus laet ons bier wat anders gaen :
Ick bidde, fpreeckt doch eenmael rond;
Spreeckt, fegg' ick, juffer uytten mond,
Wat raet, om heeft te fijn getrout?
SIBILLE.
Dat ghy u ftil en fedigh bout.
ROSETTE.
Maer dat is gants een quade voet,
Wie vordert oyt, die niet en doet?
SIBILLE.
Gelooft'et vry, ick fegh'et noch,
Ten fijn geen treken van bedrogh;
Het is een hens, een eerbaer dingh,
Te wijcken voor een jongelingh;

ROSETTE.

Wel hoort, ick weet een foet geval,
Dat u dit klaerder toonen fal;
't Gedenckt my, dat ick leftmael fagh,
Dat hier te pasfe komen magh:
Een jonge meyt, een visfers kint,
Die veeltijts nette-garen fpint,
Gingh treden in een Lange baen,
En fiet, ick gingh'er neven ftaen:
De vrijfter maeckt een vaften draet,
Soo langh als fy te rugge gaet;
Maer geeftfe toe, oock maer een tret,
Daer ftaetfe dan terftont verfet;
Want met fy laet haer eerften loop,
Soo kinckt haer garen overhoop,
En ftracx, naer ick het ftuck bemerck,
Soo is'et al verloren werck.
Leert hier, o maeght! uyt dit geficht,
Leert hier een rechte vrijfter-plicht;
Een ieder kunft die heeft een vont,
Waer op haer wefen is gegront;
En fiet, dit is de rechte voet,
Hoe dat een vrijfter vryen moet:
Een vryer lijckt e'en krocodijl,
Een beeft dat woont ontrent den Nijl;
Want die bet monfter wil ontgaen,
Dien loopt'et veerdigh achter aen ;

SIBILLE.
Waerom , vriendin, hier in ontftelt,
En uwe teere jeught gequelt?
Waerom onnoodigh fiel-verdriet?
Uw doen, o kint, en doet'er niet:
Weeft hier niet ftout of onbefchaemt,
Maer hens, gelijck het u betaemt,
En al wat vorder dient gedaen,
Laet dat op uwen vader ftaen ;
Gaet, klaeght'et God , in uw gebet,
Al wat u hier en elders let;
Hy fal gewis, wanneer het dient,
U paren met een echte vrient,
Misfchien oock door een vreemden voet,
Die noyt en quam in uw gemoet.
Siet, al wie vlytich overmerckt,
Hoe God in alle dingen werckt,
Die vint een diep, een hoogh beleyt,
Dat ons de reden niet en feyt,
Die vint een onbegrepen raet,
Die ons vernuft te boven gaet;
Het licht, al is'et onverwacht,
Dat treckt hy dickmael nyt te nacht;
Veel menfchen vol van ftoute waen ,
Die laet hy fonder eere gaen ;
En iemant die verfchoven fit,
En om geen ftaet of eere bidt,
Die treckt by dickmael uyt den poel ,
En fet hem op een hoogen ftoel.
My dunckt, dat God op defen grout
Oock handelt met het echte bout:
Een vlugge meyt, een ftoute-bil,
Die als met krachten trouwen wil,
Sit dickmael feve jaren lang,
En fpreyt haer nette fonder yang;
Daer onderwijl een lieve maeght,
Die noyt haer goeden naem en waeght,
Maer bout haer finnen in den bant,
Wort aengefocht van alle kant;
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En, liet ick 't om der eeren niet,
Ick feyde waer het is gefchiet.
Ick ftont to Leyden eens en keeck ,
En leerde toen een foete ftreeck :
Daer quam een vrijfter roeyen aen,
Gelijck daer veeltijts wort gedaen ;
De vrouwen , als het is bekent,
Sijn veel tot roeyen daer gewent;
Het meyfje , flucx en onvermoeyt
Quam na de kaye toe geroeyt ;
Ick , die hierop nam goet gemerck ,
Stont vaft en dacht: wat vreemder werck!
De vrijfter wil aen defen kant ,
Maer flaet het oogh op 't ander lant;
En niet-te-min fy vordert meer ,
Als offe gingh den rechten keer.
Siet, vrienden, hoe de werelt gaet,
De fchijn is anders als de daet:
Schoon of een maeght den rugge biet,
Ten hindert aen het roeyen niet.
ROSETTE.
Dat oock een vrijfter roeyen kan ,
Soo veerdigh als een ruftigh man ,
Gebeurt oock wel in onfe ftadt,
Maer noyt en hebb' ick 't foo gevat,
Als ghy het nu voor oogen fet ,

En maeckt het tot een maeghde-wet.
Ick fie geen dingh en is foo kleyn ,
Of 't gaet u tot het innigh breyn ;
Geen dit of dat, geen boere-fchuyt,
Of ghy en treckt'er voordeel uyt.
SIBILLE.
't Is waer, gelijck als ghy bemerckt,
Dat my de geeft dus fomtijts werckt ,
Oock meyn ick dat na defen voet
Een ieder menfche leven moet :
De werelt is een groot tooneel
Daer alle dingh , en ieder deel ,
Ons dienen moet tot goede leer ,
Ten prijfe van den Opper-heer.
Siet al dat aen de rotfeii groeyt ,
Siet al wat opte velden bloeyt,
Siet al wat in het water is ,
Tot aen het alderminfte lis,
Siet alle dingh met rijpen fin,
Daer fchuylt voor ons een fegen in;
En hierom wenfch ick alle daegh,
Dat ick ter werelt niet en faegh,
Noch boom, noch bloem, noch eenigh
Of dat het my ter herten gingh. (dingh,
Ick wenfche, dat'er niet een hies
Ontrent de fchrale duynen wies ,
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En dat'er niet een kleyne mier,,
En dat'er niet een naeckte pier
Op al de nutte landen kroop,
En voetfel uyt der aerden Poop,
Of dat ick die, naer rechten eys,
Ontleden moeht in mijn gepeys ,
En vinden daer het vol befcheyt,
Dat ons tot God den Schepper leydt.
De visfen fwemmen in den ftroom ,
De vogels fpringen op den boom ,
De beeften liggen op het kruyt,
Maer niemant treckt'er leeringh uyt ;
Sy vullen maer alleen den buyck ,
En vorder is'er geen gebruyck.
De menfche moet al hooger gaen ,
Wanneer hy Piet de boomen ftaen ,
Wanneer hy op de kruyden treet ,
Of vruchten van den acker eet,
Wanneer by alderhande vee
Siet trecken uyt de woefte zee;
Of gaet'et hem niet in den geeft,
Soo leeft hy fchier gelijck een beeft.
ROSETTE.
Had. ieder een dit oogh-gemerck ,
Hy ware nimmer fonder werck ,
Hy leerde ftaegh al waer hy gingh,
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En prefe God in alle dingh.
Maer, ach! waer doet'er iemant dit,
Schoon dat hy dickmael ledigh fit,
Schoon dat hy groote dingen fiet,
Dat God hem gunft en liefde biet!
Eylaes! hy doet gelijck een kint ,
Dat prenten in een boeckjen vint :
Ten let niet waer de reden gaet,
Noch wat'er by gefchreven ftaet,
Ten treckt niet anders uyt het beelt ,
Als dat het met de kunfte fpeelt.
Wy fien geduerigh Godes werck ,
Doch met geen ander oogh-gemerck ,
Als tot 'k en weet niet wat vermaeck,
En daer in leyt ons ganfche fmaeck :
Wie denckt'er oyt om goede leer ,
En klimt dan vorder tot den Heer ?
Eylaes ! men fpeelt met onverftant
Slechts aen de fchors en om de kant;
En niemant fent een hooger geeft
Tot binnen in de middel-keeft.
SIBILLE.
De menfch en is hier niet geftelt
Of om te rennen op het velt ,
Of om te woelen in de ftadt ,
Op dat by veel of lecker at;
Neen, dat en is het eynde niet,
Waer op dat edel fchepfel fiet;
God fchonck den menfch het aertfche dal,
En wat'er is of komen fal ;
Maer hy , des Hemels opper-heer,
Die fchiep den menfch tot fijner eer.
ROSETTE.
Voor my ick wil van nu voortaen
Beginnen beter acht te flaen,
En met een naerder onderfoeck
Gaen letten op het werelt-boeck.
SIBILLE.
God doe de gunft aen uwe jeught,
Op datj'et foo betrachten meught!
ROSETTE.
Maer, weerde jonck-vrou, fegh een reys,
Van waer komt u dit hoogh gepeys?
Want toenje noch een vrijfter waert,
Al fcheenje geeftigh uytter aert,
Soo fpraeckje doch, gelijck als ick,
Of van een kant, een moye ftrick ,
Een nieuwe dracht, een hooffe keurs ,

Een wayer of een Franfche bears ,
Of van een keten of een ringh ,
Die geeftigh om de leden hingh,
Of diergelijcke poppe-goet ,
Gelijck de meefte jonckheyt doet;
Maer nu, foo heeft uw gants heleyt
Sich vry wat anders toebereyt ,
En 't is niet foo het eertijts plagh ;
Ey, feght eens hoe het komen magh?

SIBILLE.
'k En fpreke niet in dit geval ,
Wat kleet een vrijfter dragen fal ,
Daer van heeft u de Maeghde-plicht
In korte woorden onderricht.
ROSETTE.
Ick bidde des al niet-te-min ,
Seght ons hier op eens uwen fin.

SIBILLE.
Het deel, dat God mijn jonckheyt gaf,
Leydt my als van der aertlen af,
En wijft my tot een ander rijck.
ROSETTE.
Wel fiet dan , heb ick ongelijck ,
Dat ick een weerde vrient begeer,
Die my oock , in dit woefte meer
Mocht wijfen hoe ick feylen moet?
SIBILLE.
Wie feyt'er,, datje qualick doet?
Ick prijfe , ja, het echte bont,
Maer niet als op den rechten ftont.
Wy fijn een weynigh uytte fchreef,,
Dus haelt uw reden daerfe bleef.
My dunckt, na ghy de fake drijft ,
En uwe vrijfter hier befehrijft ,
Dat niet foo wel in haer gelaet ,
Als fchroom en droeve fchaemte ftaet,
En efter fie ick alle daegh,
Het gaet'er anders in den Haegh:
Meeft al wat daer is opgevoet,
Dat prijft een onverfaeght gemoet ;
Set hooffche juffers op de ftraet ,
Of midden in een vollen raet,
Ja, daer een Koninck op haer fiet,
Sy bleycken of fy blofen niet;
En waer doch wort'er hoofs geleert
Als daer men in het Hof verkeert ?
SIBILLE.
Hoe, meynje dat voor al het Hof
In feden heeft den meeften lof,
En dat'et na moet fijn gedaen
Al wat in Hoven wort beftaen?
ROSETTE.
Wat my belanght , ick fegge ja,
Een ieder doet de Prinsfen na;
En al wat iemant geeftighs weet ,
Dat is in Hoven eerft gefmeet.

SIBILLE.
Een kleet dat net is fonder pracht,
Dat houd' ick voor de befte dracht;
Een hooft vol ftricken, fonder doeck ,
Een mou , foo dick, gelijck een broeck ,
En al dat ander vremt bejagh ,
Van bijfter grooten omme-flagh,
En alle daegh een nieuwen vont ,
En alle dingen wonder bont,
En paft geen dochter van der ftadt,
Al heeftfe vry een groote fchat ,
En voeght geen maeght van uwen aert.
ROSETTE.
Ick meynde datj' al hooffcher waert.
Voor my , al wat het Hof begint,
Daer ben ick wonder toe-gefint ,
En wis, het ftaet my wel foo groen;
Mocht ick maer flechs mijn wille doen ,
Het Hof en droegh noyt vreemt gewaet ,
Of ick en had'et metter daet.
SIBILLE.
En, mocht'et gaen na mijnen wenfch,
Ghy waert terftont een ander menfch.
ROSETTE.
Hoe, is'et niet een fchoone faeck ,
En voor een vrijfter groot vermaeck,
En ftaet'et niet geweldigh breet
In fteden hoofs te fijn gekleet?
Seght watje wilt, flechs om de dracht
Is menigh menfche hoogh geacht;
Men wort daer, van de flechte lien,
Als voor een wonder aengefien.
SIBILLE.
Een wonder, ja; maer, lieve kint ,
En gaet hierin niet al te blint :
Al wat'er vreemt en felfaem ftaet ,
Dat is gemeenlick uytte maet :
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En uyt te munten boven al,
Dat is een wegh tot ongeval ,
Het drijft de menfchen tot de fpijt,
En maeckt een jonge maeght benijt;
Want al dat bout en prachtigh gaet,
Dat raeckt gemeenlick in den haet;
Dus wie, door middel van de pracht,
Tot ick en weet wat eere tracht,
Die gaet de rechte wegen niet,
Waerom men iemant eere biet :
Geen bagg' of kleet, maer enckel deught
Dat is het cierfel van de jeught,
Dat is alleen de rechte voet,
Waer door men achtbaer worden moet.
In 't korte, vrijfter, wieje fijt,
En leght geen gronden van den nijt;
Maer woont in u een edel bloet,
Of in uw fiel een reyn gemoet,
Siet, datje defen regel hout:
Hoe fchoonder fteen, hoe minder gout. —
Dan, feght my doch eens, lieve maeght,
Wat heeft een vrijfter oyt bejaeght?
Wat is 't, dat deef' of gene vingh
Om datfe na den adel gingh?
Hier komt een vryer met een pluym,
Die fet het feyl te bijfter ruym;
En daer misfchien een vremden haen ,
Die met den degen weet to gaen :
Van elders rijft een edelman,
Voor die het maer gelooven kan,
Die roemt van dat men noyt en las,
En dat fijn leven niet en was;
Siet daer me-juffrou dan getrout,
Gedroopt alleen met eygen fmout,
En efter uytter-maten breet,
En wonder moedigh uyt-gereet,
Niet hoofs alleen , en voor het oogh,
Maer oock in prijs geweldigh hoogh;
Het huys ten breetften toegeruft ,
Met dingen van een vremde kuft ,
De kinders prachtigh op-gevoet,
Gelijck de nieuwen adel doet,
Vry hooger als een edelman ,
En dat al op haer nieuwen van.
Ey feght, wat fal 't ten leften fijn?
De daet gegeven voor den fchijn;
Al 's vaders erf en moeders goet
Gefmolten in den hoogen moet.
Wat my belanght, ick prijfe meeft

Te fchoeyen op fijn eygen leeft ;
Oock heb ick deef' en die gekent,
Tot hooffche dracht alree gewent,
Die, naer een maent te fijn getrout,
Dat gantfche wefen heeft berout,
(Tyt reden , dat een fedigh man
Dat vreemt geftel niet lijden kan :
Siet daer, hoe Peer dat ieder geckt,
Daer wort het hooft dan weer gedeckt,
Men doet in alle dingen min ,
Het feyl dat moet een reefjen in.
Denckt , hoe dat onfe juffer paft ,
Die liever altijt hooger waft,
Dat prachtigh hooft, dat hooffche kleet,
Dat baert haer dan het meefte leet;
En noch is 't beter foo gedaen,
Als op fijn hoofs te blijven gaen,
En by een man van middel-maet
Te drijven al te grooten ftaet.
Ghy, foete maeght, fchouwt dit gevaer,
En laet dat hooffche wefen daer;
Het dalen is te grooten fpijt,
En rijfen kan men alle tijt.
ROSETTE.
Ick ben verftelt in dit geval ,
'k En weet niet wat ick feggen fal,
Het ftuck dient naerder onderfocht ,
En vry wat beter overdocht;
Doch 't is genoegh van defe praet,
Keert weder tot het hoofs gelaet.
SIBILLE.
Oock dit en heeft my noyt behaeght.
ROSETTE.
Wel hoe, moot dan een jonge maeght
Sijn bleyck , en peers, en weder root,
En dat oock buyten alle noot?
Voor my , 'k en kan het niet verftaen ,
Waer toe het dienftigh is gedaen;
Befchaemt te fijn is quefels werck ,
En niet van die, met vaft gemerck ,
Haer vordert om te fijn getrout,
En ftaegh haer vryers onderhout.
Doch waerom moet ick fijn befchaemt,
Indien ick doe dat my betaemt?
Laet iemant , die oneerlick leeft ,
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Of ietwes op de leden heeft,
Verfchieten om 'k en weet niet wat ,
En drillen als een dorre blat.
Maer ick, of iemant mijns gelijck,
In goet en oock in deughden rijck ,
En wien men niet verwijten kan ,
Magh die niet gaen voor alle man ?
Magh die niet, met een vry gemoet,
En met een onvertfaeghden voet ,
Magh die niet treden over. !tract,
En toonen ieder bly gelaet ?
Magh die niet komen over al?
Zoo feght eens wie'er komen fal?
Ick fegge dat een reyne geeft
Is koen, is vaft, is onbevreeft;
De deught is bout, een dief is bloc.
SIBILLE.
Wel, foete maeght, hoe fpreeckje foo?
Een maeght is fchuw , een hoer is ftout,
En dat is duyfent jaren out.
Soo ghy alleen van mannen fpraeckt,
Ghy had misfchien het wit geraeckt ;
Maer efter weet, dat oock een man
Te ftijf van aenficht wefen kan:
Een ftrack , een hart, een ftout gelaet
Verweckt niet felden grooten haet;
Doch, wat belanght een ftoute maeght,
Die heeft noyt wijfen man behaeght.
Doorfiet de boecken al te mael,
In Grieckfche, Roomfche, Franfche tael,
En wat'er geeftigh is gemaeckt,
Dat al de befte geeften fmaeckt ;
Men vint een maeght daer af-gemaelt,
Niet foo gelijck als ghy verhaelt,
Niet ftout , of die voor alle man
Met ftijve kaken fpreecken kan,
Maer ftil, en van een fachten geeft,
Die lichte blooft, en lichte vreeft,
Die fedigh fpreeckt, of ftille fwijght,
En licht een aerdigh bloofjen krijght;
Dat is van outs het maeghde-beelt,
Dat ieder een fijn herte fteelt;
De fchaemt' ontrent de teere jeught
Dat is een teycken van de deught,
Een teycken van een fachten aert ,
Dat hondert goede dingen baert;
Dus, waer ick oyt van maeghden las,
Daer vont ick dat oock fchaemte was ".

1) Corn tener ille in virginibns pudor ad mores aulicos hodie facere non putetur, hub a multis improbetur ; accipe, benevole lector, quaedam turn veternm, turn recentium, ea de re teftimonia
Hieron. ad Celant. lib. 20. Epift. 20. Ornes pudicitiam verecundia, quodque przecipuum femper fuit, cunctas in te virtutes pudor fuperet. Stobreus Serm. 27. Demades ajebat pudorem in muliere
pulchritudinis arcem esfe. Demofthen. de Repub. Rubor virtutis color eft. Annmus Robert. Rer. Judicat. lib. 4. cap. 10. verecundia pudicitim comes eft, caftitatis enftos, infigue muliernm decus
ac ornamentum. Ornat enim pudor retatem, taciturnitas commendat pudorem. Ludow. Vives de Chriftian. Foemin. lib. 1. cap. quomodo foris aget mulier. Illa fcemina mibi facundisfima , cui , chm
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ROSETTE.
Nochtans, wie fich foo lichte fchaemt,
En quijt haer noyt foo dat betaemt;
Want, alsfe by de menfchen koomt,
Zoo ftaetf' in alle dingh befchroomt,
Haer woorden hebben geenen val,
Zy weet nau hoe fy fpreken fal;
Het eerfte, midden, en befluyt,
Dat koomt'er al benepen uyt,
Zy ftaet en trilt oock by een vrient.
SIBILLE.
Meer , gaet niet vorder als het dient :
Ick wil niet foo verfaeghden geeft,
Die oock fijn eygen fchaduw' vreeft,
Ick wil een ftil, een hens gelaet,
En dat in rechte middel-maet;
En evenwel foo gaet'et waft,
Dat wijfe lieden fijn gepaft
Veel liever met een teere maeght,
Die haer oock wat te fedigh draeght,
Als met een veegh, die in de praet
Door vryheyt haer te buyten gaet;
Dus fchoon fy wort by wijlen ftom,
(En fiet, men weet niet eens waerom)
Dat eerbaer fwijgen menighmael
Is beter als de befte tael,
En 't maeckt haer over al bemint.
ROSETTE.
Ick ben hier anders in gefint,
Dus feght ons hier de reden van.
SIBILLE.
Ick wil, indien ick maer en kan :
Siet, als u 't eerbaer root ontfteeckt,
Teri,vij1 dat iemant met u fpreeckt,
Het is een eer die hem gefchiet,
Dat ghy hem roode wangen biet,
Uw jeughdigh bloet, te voren ftil ,
Dat huppelt op, om fijnent wil,
Ja 't koomt hem vlytigh in 't gemoet,
Gelijck men lieve vrienden doet;
Dus wort hem in den fin gebracht,
Dat ghy hem eere weerdigh ache.

Dan koomt'er noch een reden by,
Die wil ick dat u kondigh zy:
Een maeght die teere wangen heeft
Indienfe tot haer dagen leeft,
Die krijght wel Licht een vafter huyt,
Oock eerie dertigh jaren fluyt,
Maer wort een vrijfter onbefchaemt,
Of ftouter als het haer betaemt,
Die is, voor dan en alle tijt,
Haer ftil en fedigh wefen quijt,
Want als het reyn, het edel root
Is in de maeghden eens gedoot,
De fchaemt eylaes! een teere blom,
En keert dan nimmer wederom:
Wien eens dat aerdigh waes ontglijt,
Die mift het dan voor alle tijt.
Zoo my dan iemant vragen fou,
Hoe ick een maget liever wou,
Te vry, of al te feer befchaemt ?
Ick feyd' hem, dat het eer betaemt
Te wefen fedigh boven maet,
Als wat te ftout in haer gelaet.
ROSETTE.
Ick vinde des al niet-te-min ,
De fchaemte brenght veel fchaden in ;
Maer is een vrijfter geeftigh koen,
Die weet haer waren voor te doen ,
Die koomt den vryer tegen gaen ,
En toont haer midden op de been ,
Ja, koomt foo dichte by den man ,
Dat by het niet ontfetten kan.
Doch vrijfters die te bloode zijn ,
Die blijven in de maeghde-pijn ,
Want of er fchoon een vryer koomt,
Zy vinden haer in als befchroomt ;
En daerom zijnfe bijfter fchouw
Een bloode maeght, een late vrouw.
SIBILLE.
Maer is een vrijfter al te (tout,
Die wort dan lichte noyt getrout.
ROSETTE.
Noch dient'er efter wat gedaen ;

Wat quam'er oyt van ftille ftaen ?
SIBILLE.
Weeft kloeck en befigh over-al,
Maer beter ftil in dit geval.
ROSETTE.
Hoe, waerom geefje defen raet?
SIBILLE.
Om dat het woelen niet en baet;
Want fchoonje ftaegh uw ziele quelt,
En al uw kracht te weere ftelt,
Ja fchier geheele nachten fuck,
't Is al om niet en fonder vrncht;
De fleutel van den echten bant,
En is doch in geen menfchen hant;
Befiet, hoe menigh eerbaer maeght,
Die noyt haer teere fchaemte waeght;
Befiet, hoe menigh fedigh hert,
Dat van fijn deel verfcheyden wert,
Of met de baren vender zee,
Of door, een onbekende ree,
Of door een meir van enckel fent,
Of door een ongebaende ftrant,
Of door een bofch of eenfaem wont,
Dat noyt van menfchen is gebout;
En noch foo krijghts' haer wederpaer,
Oock eer het iemant wort gewaer:
God leyt de fijnen metter hant,
En brenghtfe tot den echten bant;
Dus wie op hem alleen betrout,
En eygen tochten wederhout,
Die krijght gewis, ter rechter tijt,
Dat hem tot enckel heyl gedijt.
Siet Zipora, des Priefters kint,
Siet, hoe fy haer gefelfchap vint
Sy woont deer heen in Midian ,
En krijght een wijs en heyligh man;
Een man oock in des konincx hof
Van groat beleyt, en hoogen lof,
Een man , oock by de meefte groot„
Die koomt haer vallen in den fchoot.
Rebecca weet van geen gevry ,
En min van flimme linckerny ;

verba erup t ad viros facienda, rubor toto ore fuffunditur, turbabitur animus, et verba non fuppetent. Tcftimonia Poetarum. — Virg. 12. ,Eneid. Indum fanguineo veluti violaverit oftro Si quis
ebur, vel mixta rubent ubi lilia multa Alba rota tales virgo dabat ore colores, Flagrantes perfufa genas, cui plurimus ignem Snbjeeit rubur, et labefacta per osfa cucurrit. Statius 2. 'rheb. Thant
infignes vultuque habituque verendo Candida purpureum fufoe fuper ore ruborem, Dejectteque genas. Ovid. 3. Metamorph. Nefcit quid fit amor, fed et erubuisfe decebat, Hie color apace pendentibus arbore ramis, Aut ebori tincto eft. Idem Epift. her. 11. Erubui, gremioque pudor dejecit ocellos. — Sed et audi Doves, nee rerum nulicarum imperitos: Don Antoine de Guevare Epift.
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et le meilleur joyau qu'une femme pent avoir, eft d'eftre honteufe. Mich. de la Montag. des Esfais lib 2. cap. Nos peres dresfoyent la contenance de leur filler a la honte et A. la crainte (les
courages et les defirs toufjonrs pareils) nous a rasfeurance; nous u'y entendons rien 'eft A faire aux Sarrnates, qui n'ont boy de coacher avec homme, que de leur mains elles n'ayent tue Lin
autre a la guerre.
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Sy weyt de fchaepjens in het groen,
En laet dien grooten herder doen ,
En fiet, fy wort'et nauw gewaer,
Of krijght een hoeder over haer.
Was Hefter niet een flechte maeght,
En uyt haer eygen lant gejaeght?
En fiet, des efter niet-te-min,
God maecktfe tot een Koningin ;
Sy pooghde niet door eygen daet,
Maer God die was haer toeverlaet.
In 't korte, na dat ick het merck ,
Het huwen is geen menfchenwerck ,
Ons doen en is maer losfe waen ,
Dus laet'et op den Heere ftaen.
Weeft datje fijt, en fteunt op God,
En wacht van daer een gunftigh lot.
ROSETTE.
Ick neem uw goede reden aen,
Ick fie het dient alfoo gedaen ;
Maer laet my daer-en-tusfchen toe,
Dat ick bier op een vrage doe :
De vrijfters die op trouwen ftaen ,
Die fijn gemeenlick feer begaen.
Om eens te weten vaft befcheyt ,
Wat man haer God heeft toegeleyt ;
Ick mede , foo de jonckheyt plagh,
Nieufgierigh over dit beflagh,
Ben ganfch tot defe kunft gefint
Maer feght of ghy het dienftigh vint?
Hier achter woont een felfaem wijf,
En doet de jonckheyt groot gerijf,
Sy heeft een wonder gau verftant ,
Om ieder uyt fijn eygen hant
Te feggen, met een grooten fchijn ,
Wie dat haer befte vryers fijn ;
Sy weet de droomen van der nacht ,
En wat men in de ftilte dacht ,
Te pasfen op een ware daet,
En wat'er uyt te wachten ftaet;
Noch toontfe door een fpiegel-glas,
Wie dat *eleer de lieffte was;
En fchoon hy is niet in het lant ,
Noch toontfe daer fijn eygen ftant :
Sy toont hoe dat hy buyten leeft,
En wie hy daer verkoren heeft;
In 't korte, wat'er fchorten magh ,
Dat brenght de fpoockfter aen den dagh:
Sy weet geluck en ongeval,
En wat ons wedervaren fal ;
Het fchijnt, fy heeft'et al gefien ,
Wat man en vrijfter kan gefchiLln ,

Wat houtje doch van defe kunft?
SIBILLE.
Soo lief ghy hebt des Heeren gunft ,
Onthout u van dat naer-bejagh ,
Dat niet als hinder geven magh ;
Het is den Duyvel raet gevraeght,
En Godes fegen wegh gejaeght;
Want hoe fou doch een grilligh wijf,
Door, ick en weet niet wat, bedrijf,
Doorgronden onfen ganfchen loop?
Ick bidde laet dien fnooden hoop:
Geluck te feggen uyt een hant ,
Is ongeluck en mif-verftant.
Al die fich heft hier op verftaen,
En fiet men hier niet verder gaen ,
Als dat een hant hun , nu en dan ,
Iet van ons tochten feggen kan ;
En noch foo is 't een momme-kans,
Die niemant dient, als vijfe mans.
En om een droom bedroeft te fijn ,
Dat acht ick niet als malle pijn
Siet , dat een menfche door den dagh
Geduerigh in de finnen lagh ,
Of dat hy \TO& den flaep bedacht ,
Dat quelt hem dickmael in der nacht ,
Dat hanght en woelt hem door den fin ,
En beelt hem vreemde dingen in.
Als iemant op de luyte fpeelt,
Soo lange tot'et hem verveelt,
En fcheyt'er dan ten leften uyt,
De fnaren geven noch geluyt ,
En maecken dan , een wijle langk ,
Een kleyn geruys , een wederklangk ,
En fchoon het komt ons van de luyt,
Men hoort wel dat'et niet en fluyt.
Wanneer de menfche leyt en flaept
En weder nieuwe krachten raept,
De geeft die fpeelt, men weet niet wat,
Niet weerdigh op te fijn gevat;
Dus laet de vijfe droomen daer,
Niet een van duyfent is'er waer ;
En al dat duyfter onderfoeck
En ftaet niet in den maeghden-boeck.
Beveelt aen God dit ganfch beflagh,
En laet'et gaen gelijck het magh.
ROSETTE.
Abet dan geen vryer met beleyt
By maeghden worden aengevleyt ,
Ten minften als'er iemant koemt,
Die ons fijn eygen herte noemt,
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Die ons fijn trooft en levee hiet ,
Ja ftaegh fijn echte trouwe biet,
En, fchoon men hem niet aen en haelt,
Geftaegh voorby ons deure dwaelt ;
Laet (fegh ick) dan ten minfte toe ,
Dat hem een maget gunfte doe,
En niet, door eenigh ftrengh gelaet,
Hem dringe tot een wrangen haet.
SIBILLE.
Ick ben hier in met u gefint,
Want noyt en heb ick twift bemint;
Oock weet ick, dat een ftueren aert
Noyt gunft of foete liefde baert,
Dies prijs' ick, dat een jonge maeght
Haer niet als heus en ftille draeght;
Doch een geval , dat neem ick uyt,
Dat is, wanneer een lichte guyt
Koomt rallen eenigh vuyl bejagh,
Meer als de fchaemte lijden magh;
Dan meyn ick, dat fy toonen moet,
Dat by de maeghden fchande doet.
ROSETTE.
Dien regel heeft my noyt behaeght ;
Want hoe fal oyt een teere maeght
Een jonghman varen in den baert,
Soo haelt hy , door een luchten aert,
Iet brenght te bert, dat dertel luyt,
Of burners niet te wel en fluyt?
Ick meyne dat'et beter ftaet,
Dat fy haer oogen neder ftaet,
En eer haer leet met fwijgen wreeckt,
Als datfe fel of vinnigh fpreeckt :
Ick fegge, dat het eerbaer root
Is haer geweer in defen noot ;
Want fnar te wefen in den beck ,
Dat is al vry een groot gebreck.
SIBILLE.
Voorwaer, 'k en wil niet ganfch en al
U tegen fijn in dit geval ,
Maer, na dat my de reden feyt,
Soo dient'er eenigh onderfcheyt :
Siet, als een maeght, een jonge fpruyt,
Iet hoort dat niet te wel en fluyt,
't Is beft het woort te laten gaen ,
Als niet gevat en onverftaen;
En weder, alsfe langer leeft,
En nu wat rijper zinnen heeft,
En dat' er iemant grillen feyt,
Met fnege woorden omgeleyt ,
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Soo dat men daer in anders niet,
Als door een dicke nevel fiet,
Dan acht ick noch den beften raet,
Dat onfe vrijfter ftille ftaet,
En hoor' het fonder tegenfpraeck ,
Gelijck een onbekende faeck:
Maer als misfchien een (touter gaft
Haer fchaemte naerder ondertaft,
Of dat een ongefoute quant
Springht al te weeligh uyt den bant,
En maecktet, door een losfe mont,
By ware maeghden al te bont ,
Soo dient'er vry een ftrengh gemoet,
Dat hem na rechte weerde groet.
Weet, als u iemant onderhout,
Die niet als vuyle grillen fpout,
Dat hy koomt kloppen op de haegh,
En doet gelijck een ftille vraegh,
Hoe ghy de fake font verftaen ,
Indien hy verder wilde gaen:
Een die verdraeght onnutte praet,
Die leyt als gronden tot de daet.
Niet dat ick wil, in dit geval,
Dat oyt een vrijfter fchelden fal ,
Of datfe met een fel gebaer,
Sal iemant vallen in het haer;
Neen, dat maeckt al te quaden naem,
En is tot minnen onbequaem;
Niet dat de liefde foo verdrijft,
Als dat een jonge vrijfter kijft,
't Is beft, dat fy het woeden mijt
En deftigh fpreke fonder fpijt,
Of tome, met een ftrengh gelaet,
Dat haer dat jocken tegen ftaet;
En, foo dat even niet en baet,
Soo wil ick datfe vorder gaet,
En datfe voorts den fpotter fchout,
En haer uyt fijn gefelfchap hout.
ROSETTE.
Wel hoe, vriendinne, foo geftoort,
En al maer om een kluchtigh woort P
Gewis ghy feylt al wat te fcherp,
En maeckt een vrijfter al te ferp;
Want foo ick defen regel hiel,
En ieder een foo bitfigh viel,
Gewis ick gingh in korten tijt
Vooral mijn foetfte vryers quijt ,
En, tot een meerder ongeval,
Ick hiete fuyr-muyl over al.
SIBILLE.
Neen, dat is enckel onverftant:
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Men fpreeckt geen jonge vrijfter fehant,
Dat fy uyt haer gefelfchap went
Eon, die men voor een fpotter kent.
Ick wenfche dat een vrijfter fy
Juyft foo, gelijck een honingh-by ,
Die, fchoon men tot de plaets genaeckt,
Daer fy van bloemen honigh maeekt,
Nochtans aen niemant hinder doet,
Die heus en nuchter haer begroet;
Maer vintfe daer een droncken fief,
Soo is haer ftrael op hem gewet,
Sy prickt, fy fteeckt fy valt hem aen,
Tot hy ten leften ruymt de baen ,
Ick fegge dan met beter fchijn ,
Het fal u meerder voordeel fijn,
Dat ghy het urn gefelfchap haet ,
Als datj'et noch te fprake ftaet.
Een die het quade van hem wijft,
Die toont dat by het goede prijft.
Al is bet byetje wonder foet,
Het weet wanneer het ftralen moet.
Wanneer een boere jongelingh
Set in een boom een felfaem dingh ,
Een Molock , of een bulle-man
Of wat hy leelicx vinden kan ,
Sal iemant dat alfoo verftaen ,
Als of het fpoockfel wiert gedaen ,
Op dat het ()oft, uyt enckel fpijt,
Daer moefte blijven alle tijt,
Ten minften tot het neder-fijght,
En foo niet eenen plucker krijght,
Of dat het, tot eens ieders (pot,
Sal van den regen fijn verrot ?
Of dat het felf val in het ilijek ,
En wort een ftinckend' aes gelijck.
Neen, dat en is de meeningh niet ;
Maer wat in dit geval gefchiet ,
Is flechts op dat de jonge vrucht
Niet fy genomen metter vlucht,
Of van een kraey die 't al verflint,
Of van een exter of haer kint,
Of van een ander vogel-grijp;
Op dat het fruyt, ten vollen rijp,
En fonder bluts, en fonder vleck,
En niet gefchonden van den beck,
Mocht over tafel fijn gedient,
Ter eeren van een beter vrient.
Ick prijfe dan een fnege maeght ,
Die defe gieren van haer jaeght,
En alle grage vogels mijt,
Die haer begraeyen voor den tijt;
Het maeghde-peertje dient gepluckt ,

Niet in der haeften afgeruckt.
Let, als een kraye peeren fteelt,
Hoe licht dat haer het fruyt verveelt :
Sy geeft'et hier en daer een pick ,
En fiet, dan valt'et in het flick ,
En koomt'er dan een naeckte pier,
Of eenigh ander felfaem dier,
Een foogh, een padd', een vuyle fleck ,
Die meynt het is voor haren beck ,
En fit dan in haer fap en teert,
Soo dat'et alle menfchen deert;
0 vrijfters, mijt die fnoode vreught,
Dit is een fpiegel voor de jeught.
Wat dient dit naerder uytgeleyt P
My dunckt daer is genoegh gefeyt.
ROSETTE.
Ick fie nu daer of daerontrent,
Waer heen fich uwe reden went,
Het ftuck is weert te fijn gevat ,
Ick weet exempels in de ftadt.
Dan 't fchijnt, dat ghy, tot onfen fpijt,
Het vryen wonder nau befnijt;
Hier op dan, eer wy vorder gaen,
Voor al een korte vraegh gedaen :
Seght, dient'er oyt een man getrout,
Die fijn geloove niet en bout
Op 't eygen wit en oogh-gemerck ,
Gelijck men leert in onfe kerck
Ick fie, men woont hier onder een,
Men heeft'er vrees en hoop gemeen ,
Men geeft gewilligh alle dagh,
Al wat ter oorlogh dienen magh,
Ick achte, dat het echte bedt
Hier immers niet en dient belet.
SIBILLE.
Ghy fiet hoe ons de daet bewijft,
Wat twift en onluft dat'er rijft,
En wat men al voor quellingh vint,
Oock tusfchen lieden eens gefint;
Eylaes, het leven van den menfch
En gaet niet al naer herten-wenfch :
Wat falder dan al droeve pijn ,
Wat falder leet en moeyte zijn ,
Als ieder door een eygen baen ,
Sal wilden na den hemel gaen!
Ick bidde, viert maer eenen God,
Ghy, die u voet uyt eenen pot.
ROSETTE.
Leght ons de mate niet foo na ,
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Op dat het ons wat ruymer ga;
Daer heeft doch menigh wijf geleeft ,
Dat haren man gewonnen heeft:
De nachtegael (gelijck men feyt)
Die op het eygen bedde leyt ,
Die heeft gemeenlick groote kracht,
Sy queelt oock in de midder-nacht.
SIBILLE.
Maer, kint, indien het anders viel,
Siet wat een belle voor de fiel!
ROSETTE.
Een geeftigh wijf kan wonder wel
Belefen haren bed-geld;
Haer mont die heeft een foete kracht,
Die oyt veel wonder heeft gewracht.
SIBILLE.
Maer is 't niet feker dat de man ,
Het ftuck al harder drijven kan?
Hy weet , hy leeft, hy hooft en fiet ,
Waer door hy beter pijlen fchiet.
ROSETTE.
Wat is'er doch van kloecke mans?
De waerheyt heeft de befte glans.
SIBILLE.
Dat is de waerheyt in der daet ,
Maer Piet eens hoe de werelt gaet:
Het reyne wort al eer befmet ,
Als oyt het vuyl fal worden net;
En iemant, fris en wel gefont,
Indien hy kuft een fiecken mont,
Die wort eer van het quaet geraeckt
Dan hy den fiecken beter maeckt.
ROSETTE.
Ghy hebt gewis te fwaren hooft;
Het befte dient veel eer gelooft.
SIBILLE.
Wel , feght eens: der iemant pain ,
Die over u de vryheyt nam,
En feyde : „Roofje, befte kint,
Ick heb u boven al befint,
Ick heb u lief, en lijde fmert
Tot in het putjen van mijn hert ;
Ick bidde wort mijn echte vrou ,
En Bunt my doch uw reyne trou ,
Ick fal uw trooft in alle pijn ,

Ick fal uw lief en leven fijn;
't Is waer, 'k en hebbe gelt of goet ,
Maer 'k hebbe vry een hoogh gemoet;
Ick fal gaen varen over zee,
En poogen naer een guide ree,
Ick fal gaen foecken over al,
Wie weet waer ick het vinden fal ?"
Ick bid u, fegh my doch een reys ,
Sout ghy hem geven fijnen eys?
ROSETTE.
Ick fal u feggen dat ick meen ,
Ick fpreecke ront, en meyne: neen ;
't Geluck is los en glibber-glat ,
Dat niet foo Licht en wort gevat;
Ick prijfe dat men taft en feet,
Van hoop en roockt de keucken niet ;
Waer koopt'er iemant vleys of vis
Om gelt, dat noch onfeker is?

Met loode fchoenen dient te gaen;
Dat fy moet decken haren gront ,
Dat fy moet fnoeren haren mont,
Dat fy haer finnen niet te bloot
Moet ftorten in een vremden fchoot;
Daer is een foet, een eerbaer neen,
Dat alle maeghden is gemeen.
ROSETTE.
Dat neen en kan ick niet verftaen ,
My clunckt wy moeten ronder gaen :
Het is een greep die niet en fluyt.
SIBILLE.
Wel hoe, met eenen ftreeck de bruyt ?
ROSETTE.
Wanneer een fake koomt te pas ,
Dan is'et immers niet te ras.

SIBILLE.

SIBILLE.

Mijns oordeels , hebje wel gefeyt,
Maer 't dient wat naerder uytgeleyt;
Ick fegge, datje minder meught
IJ trooften op een losfe deught,
Die niet en is , die niemant geeft,
Maer die noch in het ydel fweeft;
Als op het gelt of ander goet,
Dat iemant noch verkrijgen moet.

Noyt dient'er ware maeght gevrijt ,
Gelijck een diet een beurfe fnijt.

ROSETTE.

ROSETTE.
Een , die ten vollen is bereyt,
Doet qualick alsfe langer beyt.
SIBILLE.
't Is belt te wachten tijt en ftont;
Die haeftigh fuypt verbrant den mont.

Gewis dat fchijnt al wat te fijn.
ROSETTE.
SIBILLE.
Het is de waerheyt, niet de fchijn.

Ms d'ure daer is en de man,
Soo is'er toch geen wachten an.

ROSETTE.

SIBILLE.

Wel aen , vriendinn', ick neem'et aen ,
En wil na defen regel gaen;
Maer als my dan een vryer mint
In Gods-dienft eens met my gefint,
Die hem oock wel en eerlick draeght,
En my daer op ter eeren vraeght ;
En dient hem dan niet aengefeyt
Al wat my in den boefem leyt?
Dat 's immers reden , foo ick meen.

Veel faken doet men al te vroegh ,
Is 't wel, foo is'et tijts genoegh.
ROSETTE.
Des menfchen in-geboren aert
Maent yder om te fijn gepaert.
SIBILLE.
Die met den eerften inval mint,
Is maer een enckel Venus-kint.

SIBILLE.
Voor my , ick fegge weder neen ,
En meyn': al belt een rijpe maeght
Tot iemant die haer liefde draeght ,
Dat fy dan evenwel voortaen

ROSETTE.
Wie niet in tijts fijn net en treckt,
Die heeft verdient te fijn begeckt ,
't Geluck dat is te bijfter ront,
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Het fpeelt ons dickmael aen den mont.
En foo men dan niet toe en bijt ,
't Is feker dat'et henen glijt ,
En die voortaen niet meer en magh,
Hout niet als droevigh nageklagh;
Want als de kans daer henen fchiet,
Daer ftaet men dan bedruckt en fiet.
Daer is voorwaer geen meerder fpijt ,
En die foo in het herte fnijt,
Als dat men heeft voorby gejaeght,
Dat nu een ander wel behaeght ,
Daer nu een ander mede paert ,
Daer nu een ander wel of vaert;
Ick kenne meer als eerie maeght,
Die haer ten hooghfte noch beklaeght,
Dat fy niet happigh op en greep,
En al de vingers toe en neep ,
Dat fy niet vlijtigh waer en nam,
Dat noyt fijn leven weder quam;
Wat dient'er dit en dat gefeyt,
Siet hier in 't korte mijn befcheyt :
Een die het vaften nu verveelt,
En fit niet met een mes en fpeelt,
En fchrijft niet op fijn tafelbort ,
Met bier of wijn daer op geftort ,
En fymelt niet aen dit of dat,
Maer fiet dat hy de bouten vat.
Ick prijr hier in den ouden tijt,
Doen heeft men uyt de borft gevrijt,
Doen fprack men uyt een rechte gront ,
Waer op de ganfche fake ftont ;
'k En wil niet halen uyt den hoeck
Een geyl of dertel minne-boeck ,
Ick fal u brengen aen den dagh
Dat niemant weder-fpreken magh :
Let eens wat hier Rebecca doet,
Die maeckte vry al beter fpoet,
Die hadde noyt geveynfden mont,
Maer gingh in alle dingen ront,
Die bracht geen vreemde rancken voort,
Noch eenigh dubbel-finnigh woort,
Die maeckte noyt geen krommen fprongh,
Die feyde niet: ick ben te jongh;
Maer fchier foo haeft fy was gevraeght,
Hoe dat het reyfen haer behaeght,
Soo fprackfe met een open item :
„Hy ga als 't dient, en ick met hem."
Siet daer, dat is het rechte padt,
Hoe dat een vryer dient gevat :
Daer maeckt men ftracx een kort befluyt,
En fiet, de vrijfter is de bruyt.
Men fpreeckt maer eens den vader aen,
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En alle faecken fijn gedaen.
Ach! wat een tijt beleven wy ,
Vol luft en fnoode linckerny!
Het moet ten hooghften fijn beklaeght,
Dat menighmael een teere maeght
Soo door de lift is om gekeert ,
En foo veel ftreken heeft geleert,
Dat fy een eerlick jonck-gefel
Gebruyckt als voor een kinder-fpel;
Sy doet hem drillen voor de deur ,
Sy ftelt hem duyfent-mael te leur,
Sy hoot hem dickmael opten gangh,
Niet felden ganfche jaren langh;
En als hy meynt te fijn geloont
Van alle gunft aen haer getoont ,
Dan heeft hy dickmael flechs gedient
Tot lockaes van een liever vrient.

Dat hem de maeght was toegefeyt,
Die nu, als op een vaft befluyt,
Had teyckens van een voile bruyt;
Oock wijft de Schrift ten vollen aen ,
Dat haer de vrage wort gedaen ,
Niet by den knecht van Abraham,
Of een die van den vryer quam ,
Maer 't is alleen haer eygen bloet
Dat haer de groote vrage doet ;
En daer was 't ja de rechte ftont,
Te fpreken uyt een vollen mont.
Gaet nu, en laet de dochter vry,
Laet maeght en jonghman , wie het fy ,
Haer in het vryen ftellen aen ,
Als Labans fufter heeft gedaen;
Voorwaer,, 'k en hebbe niet met al ,
Dat ick in haer berifpen fal.

SIBILLE.

ROSETTE.

Niet al te breet, uw gants befcheyt
Dat kan haeft worden weder-leyt :
Al wat ons Moyfes daer verteit,
Is op het kortfte voorgeftelt,
Het ftuck is neerftigh overdocht,
En alle dingen onderfocht,
Al ftaet'er maer een kleyn verhael.

Dit fchijnt ('t is waer) wel iet to fijn,
Maer noch en vind' ick geenen fchijn,
Geen ftoffe, noch befetten gront,
Waer mede ghy beweeren kont ,
Dat uw voorgaende vrijfters-leer
Kan ftaende blijven metter eer:
'k En vinde niet in mijn gemoet,
Of in mijn diepfte maeghde-bloet,
Dat iemant anders fpreken magh ,
Als dat hem in den boefem lagh.

ROSETTE.
Neen, dat ontkenn' ick t'eenemael,
En daer toe hebb' ick dubbel recht:
Want met dat Abrams trouwe knecht
Sijn goede bootfchap had gedaen ,
Geen menfch en wil het wederftaen ,
Terftont , terftont, den tweeden dagh,
Soo was van reyfen fijn gewagh,
En fiet , de maeght, by hem verfocht,
Die gaf haer willigh op den tocht ,
Sy was maeght, vrijfter, en gevrijt,
En wegh-gevoert op eenen tijt.
SIBILLE.
Nadien u dit dan niet en fmaeckt,
Soo hoort een woort, dat nader raeckt:
't Exempel door u bygebracht,
Heeft mijns bedunckens kleyne macht;
't Is waer, Rebecca fprack terftont,
En dat oock met een vollen mont;
Maer dit en is niet eer gefchiet,
Gelijck men uyt de reden fiet,
Als na dat Abrahams gefant
Nu gunfte by de vrienden vant,
Ja, foo de faken had beleyt,

SIBILLE.
Wilt ghy hier op foo deftigh ftaen,
Soo moet ick hier wat dieper gaen.
Wel, neemt dat u een jongh-man feyt:
„Vriendinne! fiet, ick ben bereyt
Te fijn uw lief, uw weerde man,
Soo langh ick adem blafen kan ,
Soo langh uw wacker ooge pinckt,
Soo langh uw foete ftemme klinckt ,
Soo langh als u een ader flaet,
Bevalt het u, en feght maer : jae't."
Neemt mede, datje langen tijt
Tot defen vrient genegen fijt,
En met foo goedertieren aert
Wel fijt geneyght te fijn gepaert;
Maer overflaende niet-te-min,
Hoe fwaer het valt, een vryen fin
Te geven tot een engen bant;
En denckt oock , dat uw teer verftant
De keufe van een echte man
Niet, foo het dient, beleyden kan ;
Dat mede lange dient getoeft,
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Al eer men rechte vrienden proeft,
En datje tot foo grooten pack,
In alle deelen fijt te fwack;
En hebt oock boven al geleert,
Dat hier uw vader dient ge-eert,
En dat de vrienden dient gefeyt,
Waer toe de faecke wort beleyt ;
Soo konje , met een vaft beraet ,
Hier uyt wel maecken defen ftaet :
Dat foo een ftuck is al te groen ,
Om met een ja . woort of te doen :
En 't is daerom uw ware plicht ,
Gelijck de reden u bericht,
Het aengeboden trou-verbant
Als noch te wijfen van der hant;
En als de faecke foo gefchiet ,
Soo vind' ick in der waerheyt niet ,
Waerom een vrijfter met befcheyt
Kan fijn beticht met dubbelheyt.
Ick weet , het is een out verfchil ,
Of oyt een menfch , om beters wil ,
De waerheyt magh te buyten gaen ;
Dan wort'er noch een vraegh gedaen :
Of iemant nu en dan een reys
Magh, op een ftil en loos gepeys ,
Dat niet een menfch en weet als hy ,
Een duyfter antwoord brengen by :
Doch, na dat hier mijn oordeel draeght,
Ick meyne dat een Chriften maeght,
Behoort te fijn oprecht en ront ,
En niet to fpelen met den mont;
Sy is doortrocken en beveynft ,
Die anders fpreeckt en anders peynft.
ROSETTE.
Dat hebje wonder wel gefeyt,
En 't is de gront by my geleyt ;
Ghy fpreeckt hier juyft foo ick het meen,
Daer leyt dan uw vermomde neen.
Hoe, als een jongh-man ons bevalt,
Waer toe foo lange tijt gemalt?
Men kan voor ons wel feggen ja,
En dat hy tot de vrienden ga,
En vint hy daer een gladde baen ,
Soo fijn de faecken afgedaen;
Dat is de rontheyt , die ick drijf,
En voor een maeghden-regel fchrijf.
SIBILLE.
Neen, dat en prijs ick niet met al,
Want of een maeght in dit geval
Het veynfen nimmer wel en ftaet,

Soo dient toch echter haer beraet
En wat haer in den boefem leyt ,
Niet voor den minnaer uytgefeyt;
Daer is geen wet die dat gebiet,
Daer is geen lant daer dat gefchiet;
Men magh een deel van fijn befiuyt
Met klare woorden drucken uyt ;
Men magh een deel van fijnen gront
Bedecken met een heufchen mont.
ROSETTE.
Maer fegh dan, hoe dat felfaem neen
Koomt met uw reden over een ,
En hoe dat toch een Chriften aert
Sijn rechte plichten hier bewaert;
Want (na my dunckt) hier wort gefeyt
Dat in het herte niet en leyt;
En dat is tegen uw gebodt,
En even fonde tegen Godt.
SIBILLE.
Het neen waer van hier wort gefeyt,
Dient noch al naerder uytgeleyt :
't Is vaft, wanneer een rechte maeght
Op eer en trouwe wort gevraeght,
Dat fy dan niet en gaet te werck ,
Ms op dit bondigh ooghgemerck ,
Te weten, dat fe feker ftelt,
Hoe Peer dat haer de vryer quelt ,
Noyt iet to willen of te doen,
Soo langh het ftuck is rau en groen,
Dat is, tot eens het gants beflagh,
En wat'er toe behooren magh ,
Aen haren vader is bekent ,
En dickmaels om en om gewent;
Soo dat hy haer ten leften feyt :
„Kint , dit 's het deel u toegeleyt.
Eer dit ten voile is gefchiet,
Soo wil of kan een vrijfter niet,
En fchoon fy feyt te vooren : neen ,
't Koomt met de waarheyt over een ;
En haer gemoet is niet beveynst ,
Haer woort dat is , gelijckfe peynft ;
Want, fchoon fy 't lief niet noode feet,
Dat niet en voeght , dat wilfe niet;
Doch hier van op een ander tijt.
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Mits het haer vader foo verfta.
SIBILLE.
Mijns oordeels is 't een ftoute daet ,
Indien een dochter onderftaet,
Te feggen tot een jongh gefel :
„Beminde vrient , ick wil u wel;
Mijn hert dat is tot u gefint,
Indien 't mijn vader dienftigh vint."
Voorwaer vriendinn', een teere maeght
En dient foo verre niet gewaeght ;
En dient niet op haer eygen fin
Soo diep te treden in de min ,
Dat fy aen iemant open doet
Het middelpunt van haer gemoet;
Een vooght , een vader dient gekent,
Dat dient de jonckheyt ingeprent.
Wanneer men recht en wel befiet
Wat hier in voortijts is gefchiedt ,
Men vindt dat gants het trouverbont
Aileen maer aen den vader ftont,
Geen vryer quam er by een maeght,
Dan als 't de vader was gevraeght ;
Geen maeght betrat het echte bedt
Als by den vader uyt-gefet ;
De dochter ftont genoeghfaem ftil,
En 't gingh al na des vaders wil :
En, of al fchoon een jonge maeght
Op defe faecken wert gevraeght,
Men vint noch efter dat fe fweegh,
Of met gebogen hoofde neegh,
Het eerbaer root, dat haer ontftack ,
Dat was de mont die voor haer fprack ;
Dit is alfoo van outs geweeft,
Gelijck men in den Bybel leeft ;
Gelijck men over al bevint,
Al waer men eertijts heeft gemint.

ROSETTE.

ROSETTE.
Maer fchoon de vader in 't begin
Niet recht en weet fijn dochters min,
't En is geen fwacker trou-verbant
Al koomt fijn wille naderhant ;
En geeft hy dan het groote woort ,
Soo gaen met een de faecken voort;
Of foo hy 't niet en kan verftaen,
Soo blijft den handel ongedaen :
En na my dunckt, op defen voet
Soo krijght de vader dat hy moet.

Neen, ick en fcheld' u geenfins quijt ;
Maer wenfch te weten uwen gront
Waer op ghy wederfpreken kont,
Dat uwe vryfter fegge ja,

SIBILLE.
Al dunckt u dit foo wel gefeyt,
Daer is te grooten onderfcheyt :
Neemt , dat een jonge dochter gingh
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Haer geven aen een jongelingh,
En dat alleen op defen gront,
Indien 't haer vader foo verftont ;
Noch is'et al een losfe daet ,
Die vry geen dochter toe en ftaet ;
Want foo de vader iet ondeckt
Dat tot des vryers nadeel streckt,
En dat fijn eyfch hem wort ontfeyt ,
Siet , wat een fpel is daer bereyt!
Wat dunckt u, fal de loofe quant
Niet roepen , door het ganfche lant ,
Al wat de vryfter heeft gedaen ,
En wat'er oyt is om gedaen,
En maecken alle menfchen wijs
Dat flechts de vader is te vijs ,
En dat hem niet als dat belet,
Te klimmen op het echte bedt?
En finght hy noch geen ander liet ,
Soo is hy noch de quaetfte niet.
Oock wijft de reden krachtigh aen,
Dat, als een dochter gaet beftaen ,
Alleen op haren dommen fin ,
Den geeft te ftrecken tot de min,
Dat ja , de vader veel verlieft,
Soo haeft fy maer een vryer kieft;
Invoegen dat fijn hooge macht
Is in een engen hoeck gebracht;
Hy kan niet doen dat hem betaemt ,
Maer na fijn dochter heeft geraemt ;
En fiet nochtans, in ouden tijt
Toen wert de dochter niet gevrijt,
Het ftuck was in des vaders hant ,
Die maeckt' of brack den echten bant ,
En dat is verr' den beften voet;
Want dat de losfe jonckheyt doet
En is gemeenlick anders niet,
Als dat op malle dingen Piet,
Een mondj', een oogj', een viefe-vaes,
Het fwetfen van een jongen dwaes,
Een trotfche gangh, een vreemde fprongh,
Een grilligh deuntje dat hy fongh ,
Een knevel van een fpitfen baert,
Met vier in haren ftant bewaert ,
En dagh aen dagh eens op-gefet,
Dat is hier veel het liftigh net ,
Dat eerft het los gefichte vanght,
En dat tot in bet herte pranght :
Rofette , laet uw vader doen,
Want ghy,, eylaes! fijt al te groen.
ROSETTE.
Maer hoe, fal dan een teere maeght

Die luft , en ruft, en leven waeght,
Haer moeten voegen tot een man ,
Die fy misfchien niet veelen kan,
En dat uyt dwangh en hoogh gebiet ?
Dat is voorwaer een groot verdriet.
Daer woont een tocht in ons gemoet ,
Die dickmael vreemde faecken doet,
Men haet den een men weet niet hoe ,
Een ander draeght men gunfte toe,
En al om ick en weet niet wat ,
Dat noyt te recht en is gevat;
En als men dan een kint befteet,
En defe gronden niet en weet,
Soo koomt het licht te fijn gepaert
En tegen wil en buyten aert.
Wie maer een reyfe neemt ter hant,
Een weynigh uyt het vaderlant,
Die tacit voor al, met goet beraet ,
Naer een bequamen mede-maet ,
Die met fijn doen en ganfch beflagh,
Sich naer fijn macker voegen magh;
Wat moet'er dan niet fijn gedaen
By die een reys gaet nemen aen,
Niet van een kleynen omme-gangh,
Maer voor fijn levendagen laugh?
Hoe dient gelet in dit geval,
Aen wie men fich verbinden fal?
Hoe dient'er naer een maet gevraeght,
Met wie men goet en leven waeght,
En die men altijt dragen moet,
Gelijck een fleck haer huyfjen doet?
SIBILLE.
Voor my, ick houde voor gewis
Als dat het ganfch ondienftigh is,
Een maeght te binden aen een man
Die haer verftant niet lijden kan;
Ick rade dat de vader-maght,
In defen deele fy verfacht,
En dat men noyt met onverftant
Haer dringe tot den echten-bant,
Met iemant die haer tegenftaet;
Maer houde voor den beften raet ,
Dat, als een dochter wederftreeft,
Men haer dan wat bedenkens geeft;
Misfchien fy wil een korte tijt,
Haer ftellen buyten alle ftrijt,
Of, kan de fucht niet anders gaen,
Soo blijft het beter ongedaen;
Want defe knoop duert al te laugh,
Om vaft te maecken door bedwangh.
Aen d'ander fijde lijd' ick niet,

Hoewel het al te veel gefchiet,
Dat jongh gefel of teere maeght ,
Eer hy of fy 't haer vader vraeght,
Tot dees of gene wort gefint
Of in de trouwe fich verbint.
Wie lantgoet koopt, ook maer een voet,
Befiet eens wat by niet en doet,
Al eer hy tot den handel gaet:
Hy pleeght vooreerft gefetten raet,
Hy laet op alle boecken Tien,
En vraeght gemeenlick oude lien,
Of 't niet voor renten is verpant,
Of 't niet en draeght een ftillen bant,
Of 't niet en is foodanigh goet
Dat altijt gaen en keeren moet,
Of 't niet en heeft een vuylen ftanck
Door iemants goot of waterganck ,
En der oyt, by winterdagh,
De buert' een voet-pat hebben magh;
In 't korte, niet en is foo kleyn
Of 't leyt en woelt hem in het breyn,
En als hy dit ten vollen weet ,
Dan is'et dat by vorder treet,
Hy roept getuygen by den koop,
En dat niet van den flechten hoop ,
Maer lieden midden uyt den Raet ,
Die dragen kennis van de daet
Men neemt geduerigh parkement,
Daer worden fegels op geprent ,
Dan wort het ftuck noch eens gemelt,
En weder by gefchrift geftelt,
Niet in het duyfter van een hoeck,
Maer in een openbaren boeck ,
Daer ieder klaer en open fiet,
Hoe al den handel is gefchiet.
Indien men dus veel faecken doet ,
Ontrent een huys of ander goet,
Dat ieder, na den pallem-flagh,
Strax wederom verkoopen magh,
Wat dient'er niet te fijn bedacht!
Wat dient'er niet by een gebracht,
Wanneer men iet voor handen heeft
Dat ons tot in de beenen kleeft ,
En dat men, tot fijn leften dagh,
Niet van de leden fchudden magh?
Gewis bier dient ganfch diep gemerck ,
Of anders is het kinder-werck.
ROSETTE.
Al dat nu is genoegh verftaen,
En my is des genoegh gedaen ;
Maer nu foo wild' ick wel een reys
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fpreken van een diep gepeys ,
Dat my door al de finnen woelt ,
En hooren wat ghy des gevoelt:
Een aerdigh meyfje, die ick ken
(Maer peyft doch niet dat ick het ben)
Bemint een feker jonck-gefel,
Die neemt haer gunft oock bijfter wel.
Hy is in goet, in eer en ftaet ,
Al vry wat boven hare maet,
De vrijfter wift (gelijck fe fey)
Dat aen haer ouders alle bey
Het vol befluyt van defe trouw
Ten hooghften wel bevallen fou:
Dit aldus fijnde (fprack de maeght)
Soo wert hier over nu gevraeght:
Of eens dees jongh-man ftont bereet
Te fweeren met een dieren eet,
Dat by my nu en alle tijt
(God geve wie het oock benijt)
Sou kennen voor fijn wederpaer,
Al leefd' hy tienmael duyfent jaer,
Behoudens dat ick wederom
Mijn jeught, en teere maeghde-blom,
Tot laefenis van fijn verdriet,
Hem in de ftilte plucken liet ;
Hier over (fegh ick) wort gevraeght,
Of defe kanfe dient gewaeght,
Dan of ick beter dit geval
Voorby mijn deure wijfen fal?
Ick , vry ontfet van defen flagh ,
Stont voor een wijle Hecht en fagh,
Doch na dat ick my had bedacht,
Soo heb ick dit te bert gebracht :
Voorwaer, na dat de Maeghde-plicht
Ons jonge dieren onderricht,
Soo moet een vrijfter nimmermeer
Soo verre wijcken buyten eer,
Hoe fchoon dat oock een vryer fpreeckt,
Al fchijnt'et dat fijn herte breeckt ,
't Is wint en wafem altemael;
Een vryer flacht den nachtegael,
Die in het wilde dapper fluyt,
En maeckt een over groot geluyt;
Maer als men eens wat naerder let
En op fijn vleys, en op fijn vet,
En dat men ondertaften fal,
Van waer ons komt dit groot gefchal,
Soo vint men flechts een mager dier ,
Dat niet en heeft als fijn getier,
En wat men op of onder fiet,
Daer is een item, en anders niet.
Al wat de vryers brengen by ,
iJ
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Dat is maer liffelaffery ,
Maer loofe reden, fonder gront;
Alleen gewasfen in den mont:
Haer groot beflagh, haer gants bedrijf,
En fijn maer woorden fonder lijf,
Ten fijn maer ratten , die het fpeck
Wel dreygen met een gragen beck,
Maer om te komen in de val,
Daer toe en is geen luft met al.
Dit was 't befcheyt, dat ick haer gaf,
Maer fy en liet daerom niet of ,
En fprack „ick weet waer op ghy fief,
Dat efter wederhout my niet;
Want dat het maeghde-boeck gewaeght ,
Dat nimmermeer een teere maeght,
Met iemant haer vergeten moet,
Al fprack hy woorden honigh-foet,
Dat hout ick als een vafte wet
Wel diep in mijn gemoet gefet ;
Maer als een aerdigh jongelingh
Biet aen de maeght een fchoonen ringh ,
En boven dat met eede fweert,
Dat hy die voor fijn deel begeert,
En geeft daer op fijn rechter-hant,
Als tot een eeuwigh onder-pant,
Dat fy dit al noch evenwel
Meet achten voor een kinder-fpel ,
En wijfen 't echter van der hant
Dat is, mijns oordeels, onverftant,
En ick en vind'et (hoe ick foeck)
Niet eens in al het maeghde-boeck.”
Dit matte noch al breeder uyt,
En maeckt' in 't einde dit befluyt:
Dat ja, een maeght uyt dit bejagh
Haer nut en voordeel foeken magh;
Te meer indien het feker gaet,
Als dat de vrient, om goet of ftaet,
Of noch misfchien op beter grout,
Haer ouders wel te finne ftont ;
En als het (tuck alfoo gefchiet,
Soo feylt'er, mijns bedunken , niet;
Wat klachten heeft mijn vader dan?
Hy heeft fijn will', en ick een man.
Nu wenfch ick des al niet-te-min
Hier op te weten uwen fin.
SIBILLE.
Had defe vrijfter wel gefocht,
En hare faecken wel bedocht,
Het boeckje van de maeghde-plicht,
Dat hadd' alleen haer onderricht;
Want daer is klaer genoegh gefeyt

Hoe defe faecke dient beleyt ;
Maer wat doch baet'er keers of bril,
Wanneer een uyl niet lien en wil?
Doch nu ghy bidt om mijnen raet
Soo dunckt'et my een fotte daet ,
Dat oyt een maeght haer eer verkoft
Om ick en weet wat trou-beloft.
ROSETTE.
Wel of'er eens een hups-gefel
Mifmoedigh om het langh-gequel ,
My quame feggen alle daegh,
My quame feggen even ftaegh,
My quame feggen overluyt :
Ten waer' ick quame tot befluyt,
Dat hy, tot trooft van fijnen brant,
Sou reyfen naer een verre lant ,
Sou dolen hier, en weder daer ,
Wel vijf, of fes, of (even jaer,
Segh, of ick om dit hoogh beklagh,
Den klager oyt believen magh.
SIBILLE.
Al klaeght de vryer bijfter feer,
En waeght uw troutjen nimmermeer;
Die greep en is geen rechte voet
Waer door men herten winnen moet ,
De liefde wort door liefde groot ,
En niet met dwangh of harden noot,
En min door eenigh dreygement.
ROSETTE.
De reys dient echter afgewent,
Dus feght hoe ickfe ftuyten fal.
SIBILLE.
Maer, Roofje, fijt ge noch foo mal?
Al maeckt de fchipper groot gekraey,
Hy blijft noch dickmael aen de kaey ;
Ick hebber veel van defe lien,
Ick hebber menighmael gefien ,
Die waren op de reys gekleet ,
En fchenen tot den wegh gereet,
ftonden al gelaerft, gefpoort,
Maer geen van allen ginger voort;
Ick keno' in ftadt een jonge maeght,
Die, van dien mallen fchrick gejaeght,
Gingh fcheyden van haer weerde trou,
Om dat de vryer reyfen wou.
Ghy,, beelt foo diep geen woorden in;
Ten fijn maer rancken van de min,
95
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Sy komen uyt een loofen gront,
En wasfen niet als in den mont.

Soo dat het vier, geweldigh ftraf,
Hem wees gelijck een open graf,
Segh eens wat raet in dit verdrieti?

ROSETTE.
Al fchijnt een vryer wonder fchalck,
Hy is nochtans gelijck een valck,
Die, als hy na de proye vlieght,
En dat hem daer fijn hoop bedrieght.
Soo dat hy, fchoon hy bijfter hijght,
Niet een patrijs gevangen krijght,
Die, fegh ick, is dan ongefint,
Hy flaet de vleugels in den wint,
Hy geeft hem veerdigh op de vlucht
En foeckt voor hem een beter lucht;
Het fchijnt, hy fchaemt hem voor het dal
Daer yder weet fijn ongeval.
SIBILLE.
Beminde maeght, verftaet'et wel :
'k En wil niet, dat een jongh-gefel
Sal draven ganfche jaren langh,
En jagen eeuwigh fonder vangh,
En dit alleen tot enckel fpot,
Neen , dat is tegen mijn gebot :
Ick wil maer, dat men eerlick vrijt,
En alle kromme gangen mijt;
Ick wil dat noyt een jonge maeght,
Hoe feer dat oock een vryer klaeght,
Sal wijcken van de rechte baen ,
Om flimme wegen in te gaen.
ROSETTE.
Is dat alfoo een (tale wet,
Die alle vrijfters is gefet;
Die vaft moet blijven alle tijt,
Soo datfe geen verfet en lijt,
God geve wat'er omme-gae?
SIBILLE.
En twijffelt niet, ick fegge jae:
Het is een peil die niet en wijckt ,
Het is een feyl dat niet en ftrijckt,
Het is een rots die noyt en beeft,
Wat flagh haer wint of bare geeft,
En dit 's nu menighmael gefeyt.
ROSETTE.
Ghy fljt te ftrengh in uw beleyt:
Wel , of 't een eerlick jongelingh
Soo bijfter aen het herte gingh
Dat hy nu fleck van liefde waer,
En laege fchier in doots gevaer,,

Wie oyt begon ontijdigh feel,
Dat was een fot in Ifrael.
ROSETTE.

SIBILLE.
Ey , lieve kint , en acht'et niet ;
Dat groot beklagh, die (ware pijn
En is niet meer als enckel fchijn ;
Waer is'er een in onfen tijt,
Waer is'er iemant doot gevrijt?
Men roept: ick reys, ick queel, ick fterf,
Ten fy ick eenmael trooft verwerf;
En feet , het is maer al bedrogh ,
Sy blijven , en fy leven noch.
Dan fchoon al queelde yemant feer,
Ghy noch en gaet niet buyten eer,
Maeckt datje defe klippen mijt,
Daer tucht en fchaemte fchipbreuck lijt,
De koortfe van de geyle min,
En heeft maer flimme parten in ,
Het is een ftrick, een fuyck , een val ,
Die licht een vrijfter vangen fal ,
Indienfe niet en wort geleyt,
Na tucht en ware fchaemte feyt ;
Dus fooje raet of reden acht,
Hout defe ranken ganfch verdacht.
Siet, Ammon leyt van minne kranek,
Hy nut geen fpijs of foeten dranck ,
Hy is foo mager uyt-geteert,
Dat hy aen alle menfchen deert ,
De koninck is met hem begaen ,
Die komt en fpreeckt den linkert aen
Die geeft gehoor aen fijn geklagh,
Om dat hy foo verdrietigh fagh ,
En mits hy leet foo grooten noot,
Dat hy fcheen dichte by de doot;
Maer of hy fchoon al dapper hijght,
Soo ras by Thamar maer en krijght,
Geen hooft of hert en doet hem feer,
Daer fijn geen fwacke leden meer;
Hy is terftont foo kloecken man
Dat hy een maeght verkrachten kan;
Is dat niet dapper fleck geweeft ,
Daer vuyle luft het quaet geneeft?
Rofette, wat ick bidden magh,
Vermijdt u van dit flim bejagh ;
Of fchoon een vryer beeftigh klaeght ,
Ghy, hout u als een wijfe maeght,
En wort doch noyt een malle bruyt,
Al fpoogh hy longh en lever uyt;
Ontfegh hem tot de rechte ftont,
Dat is het volle trou-verbont,

Vriendinne, tusfchen ons gefeyt ,
Is dit niet vat to langh gebeyt?
Want als de knoop is toe-gegaen,
Dan is'er geen ontfeggen aen;
Het wijf is dan haer eygen niet,
Maer voeght haer na de man gebiet;
En wat men doet uyt enckel dwanck ,
Dat heeft gemeenlick geenen danck;
Maer geeft men eer men geven moet,
Dat maeckt de gunfte dubbel feet.
SIBILLE.
Ey, fwijght doch Roofje, 't is gedwaelt,
Wat leyt u in het hooft en maelt?
Wie is 't die iemant liever was,
Om datfe geylen brant genas?
Want of al fchoon een jongelingh
Met liefde-koorts bevangen gingh ,
Ja, laege boven maten kranck ,
Noch heeft de vrijfter geenen danck,
Indienfe, met een eerlick lijf,
Hem geeft oneerlick tijt-verdrijf.
Wat van verraders wert gefeyt,
Wort oock tot vrijfters uyt-gebreyt,
Men wil de daet, en niet den man,
Die flimme rancken fmeden kan.
ROSETTE.
'k En kan dit efter niet verftaen ,
Of wijft my naerder reden aen:
Wie kan'er foo ondanckbaer fijn,
Die vreughde loont met droeve pijn?
SIBILLE.
Ghy eyft my wonder vaft befcheet,
En evenwel het is gereet
Gods eygen woort , dat wijft de baen,
Hoe vreemt dat hier de Taken gaen.
Siet, Ammon (die, gelijck het fcheen,
Van enckel liefde fchier verdween)
Kreegh door bedrogh en flim beleyt
(Gelijck hier vooren is gefeyt)
Het eynde van fijn dwafe luft,
En feet, daer was het vier gebluft!
Ach! Thamar mocht wel henen gam ,
De ganfche liefde was gedaen;
Een hooffche knecht, een flimme guyt,
Die joegh de maeght ter kamer uyt.
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Daer gaetfe van haer eer herooft,
En ftroyt vaft asfchen op haer hooft ,
En, uyt een droevigh herten leet,
Soo fcheurtfe noch het bonte kleet,
Het kleet, dat flechs een jonge maeght,
Dat maer een Konincx dochter draeght,
En dat geen vrijfter hebben magh,
Die oyt by man te bedde lagh:
Maer of al fchoon de dochter treurt,
En haren beften tabbert fcheurt,
Of datfe Hecht en deerlick fiet,
Die flimme quant en wilfe niet:
Soo haeft fy maer en was onteert,
Is al fijn wefen om-gekeert;
Sijn ganfche luft is wegh-geruckt
Soo ras het bloempje was gepluckt.
ROSETTE.
Maer dat was oock een losfe fchroef,
Een lichte guyt, een loofen boef,
Die foo een Konincx dochter fchond,
En ftracx met fchanden henen fond :
Hy kreegh oock loon na fijn bejagh ,
Daer yder wel op letten magh;
Want hy werd juyft alfoo geplaeght,
Gelijck hy dede met de maeght:
De jongers van het dertel hof,

Die fmeerden hem wel dapper of,
Soo dat hy flucx ter plaetfen bleef,
Daer hy fijn droncken vreughde dreef:
Soo moetje varen alle tijt,
Soo moetje varen wieje fijt ,
Die oyt een jonge vrijfter fchent ,
En dan haer moeder weder fent.
SIBILLE.
Wel, foete maeght, let op het ftuck ,
En mijt foodanigh ongeluck;
En of het fchoon eens foo gefchiet,
Dat u een lode gait ontbiet,
Als dat hy fleck te bedde leyt,
En nu als van de werelt fcheyt,
En dat vermits de groote vlam,
Die uyt uw fchoonheyt voetfel nam ,
En dat de quant daer op misfchien
TJ eens verfoeckt te mogen fien,
Eer dat hem, door het fwaer geval,
Sijn droeve fiel ontflippen fal;
Ick bidde, komt'er niet ontrent,
Schoon by u duyfent boden fent,
't Is mal gebaer of flimme lift,
Waer door men naem of eere
Soo is de vos oock wel geftelt,
Hy gaet hem leggen op het velt,

Hy ftreckt fich uyt met al het lijf,
Het fchijnt fijn oogen worden ftijf,
Het quijl dat (evert op den gront ,
De tongh die hanght hem uyt den mont,
In 't korte , wie daer komt gegaen,
Die feyt: och Reyntje, 't is gedaen !
Maer foo daer eens een vogel koomt ,
Die nu de vos niet meer en fchroomt,
En dat het flim gedrochte feet,
Dat fich de proye fchoone biet ,
Soo fpringht het loofe vofjen op,
En grijpt den vogel by de kop,
Dat is de fieckte die hem let,
De fieckte dient hem voor een net.
Maer om te keeren tot den gront ,
Daer op ons eerfte reden ftont :
Noyt koomt'er uyt een quaet begin,
Noyt koomt'er uyt de geyle min,
Noyt koomt'er uyt te fnellen fpoet,
Dat voordeel aen de vrijfters doet.
Als iemant, voor den rechten. tijt,
De vruchten van den wijngaert fnijt,
En flaet'er dan , met luchten fin,
Van ftonden aen de tanden in ;
En dat daer op de druyve herft,
En op de ftompe tanden knerft,
Soo voelt hy ftracx een wrange fmaeck ;
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Daer op de fiimfte niet en gift !
En fiet, daer eyndight fijn vermaeck ;
Hy grijnft, en, met een fear geluyt,
Het fchijnt fy heeft haer banden vaft,
En efter is'et mis getaft ;
Soo (pout hy 't al ten monde uyt ;
Hy toont hem norts en bijfter gram, I De linckert fcheert alleen de geck ,
Sijn eedt is maer een minnetreck.
Om dat hy fteyl en hooge klam,
En groote moeyten onderftont ,
Hier fweert'er een in dit geval ,
Dat hy fijn lief beminnen fal,
Alleen maer om een fueren mont.
Soo langh hy d'aerde van beneen
Gelooft het, teere maeght! gelooft,
Met fijne voeten fal betreen;
Als eenigh gier uw maeghdom rooft,
En als hy dan fijn heete luft
En dat hy , \TO& den rechten ftont ,
Na
fijn gevallen heeft gebluft ,
Daer aen verkoelt fijn heeten mont,
En dat hy uyt fijn vuyle fchoen
Dat (fegh ick) even metter daet,
Een hant vol ftofs heeft laten doen ,
Het vuyl bejagh hem tegenftaet!
Dat hy met voor-bedachten fin
Want eerft foo wroeght hem fijn gemoet
Ter fmuyck daer had gefteken in ,
En feyt hem , dat hy qualick doet ,
Dan lacht hy dapper in de vuyft ,
En jaeght hem als een fnelle ftorm,
En meynt, hy heeft'et wel gekuyft;
En knaeght hem als een felle worm ;
Daer fit de vrijfter dan bedot ,
Dan koomt hem vorder in den fin,
Tot eygen leet , en vreemden (pot.
Hoe licht ghy vielt in geyle min ,
Een ander vint een flimmer treck ,
Hoe ras ghy hem het bloempjen liet,
En roert aldus fijn loofen beck :
Dat noyt fijn eerfte wefen fiet
Ick fal u houden trou verbont,
En noch foo wort'er, boven dat,
Soo langh tot my de gantfche mont
Een vaft befluyt hier uyt gevat ,
Met aerd' en ftof tal fijn bedeckt,
Te weten , dat een ftoute maeght ,
En fiet , noch is'et maer gegeckt ;
Die eens haer befte panden waeght,
Want alfoo ras de flechte maeght
Geduerigh, na den eerften val,
Haer eer ontijdigh heeft gewaeght,
Oock elders dertel wefen fal.
Soo fteeckt hy 't hooft maer in het ftof ,
Siet daer uw weerde maeghde-blom ,
En
roept terftont ick ben'er of.
Siet daer uw ganfche wellekom ,
Noyt feyt men hier te fijn gefchiet,
Siet daer uw gunft met haren danck
Dat een fijn lief aldus verriet ,
Die fcheyt als met een vuylen ftanck;
Hy feyd' haer vreemde lijmery,,
Siet daer het langh gewenfte foet,
En voegd'er dit ten leften by :
Dat is terftont maer enckel roet :
De fchepper die hier boven is
Dat is een plaegh, een harde wet,
Sy mijn getuyge , dat gewis
Die God op vuyle luften fet ;
Ghy fult mijn echte vrouwe fijn
Al was de vrijfter lief-getal,
Geneeft my flechts de minne-pijn
Sy wort eylaes tot enckel gal.
De maeght , eylaes onnoofel dier,
0 Maeghden! wat ick bidden magh ,
Die bluft hier op het dertel vier;
En doet my noyt foo quaden flagh,
Maer na de luft en haer bejagh,
En ofer iemant heftigh vrijt ,
Van trouwen vorder geen gewagh
Verbeyt noch al den rijpen tijt.
De quant en komt niet weder nyt ,
fchoon beloven raeckt,
En wat hier
Daer fatfe toen de foete bruyt!
Dat iemant fomtijts gaende maeckt ,
En fchoon fy dickmael hem ontbiet ,
En bout noyt op foo weecken gront ,
De linckert gaet of koomt'er niet;
Al maeckt'et iemant wonder bont ;
Eens quam hy haer te moete gaen,
De werelt is te bijfter loos,
Doch al de liefde was gedaen ,
En wy, eylacen! al te broos ,
Hy keerd' het hooft aen d'ander fy ,
Om defe kans, door ons beftaen,
Maer
fiet, de vrijfter gingh'er by,
Met eenigh voordeel aen te gaen.
Sy greep hem by fijn opper-kleet,
Hoe lichte wort een jonge meyt
En maent hem dier, op fijnen eedt,
Ellendigh van bet (tuck geleyt,
Dat by doch fijn beloofde trou
Door flim bejagh en enckel lift,

Ten leften eens voltrecken won ;
De gaft die ftont een wijle ftom ,
Maer evenwel hy loech'er om ;
Ten leften feyt hy: „flechte duyf,
Ick met u trouwen ? wat een ftruyf!
Ey,, ruft uw hooft, onnofel kint !
Belooven is maer enckel wint ,
De Schepper, daer ick u by fwoer ,
En is niet anders, lieve moor!
Als defe lepel , die je fiet,
Die pap aen kleyne kinders biet
Ghy daerom , weyt u niet te breet,
Daer is geen klem in defen eedt.
Siet, daer ftont onfe bruyt en keeck ,
Eylaes ! haer ganfche kracht befweeck ;
Maer of fe droeve was of niet,
Sy moeft verteeren haer verdriet,
Vermits fy geenen trooft en kreegh;
En was noch blijde dat fe fweegh.
ROSETTE.
Waer ick Prinfesfe van het lant ,
Ick fou dien flimmen lanterfant
Wel anders dwingen tot de trou,
Hy mochte feggen , dat by wou.
Maer is'er niet een ftrenge wet ,
By Prins of Keyfer in-gefet,
Voor foo een onbefchaemden mont,
Die, met een voor-bedachten vont,
Den maeghdom van de vrijfter fteelt,
En met de weerde trouwe fpeelt?
SIBILLE.
Mijn fwager is een advocaet ,
Een man die vry het (tuck verftaet ,
Die heeft my dickmael aengefeyt ,
Dat, als een vrijfter is mifleyt
Door grepen , die een (potter drijft,
Dat evenwel de trouwe blijft:
Een woort gefproken op den voet,
Gelijck men dat gemeenlick doet,
En wort naer rechten niet verftaen ,
Dan foo de reden is gegaen.
ROSETTE.
0 , dat behaeght my wonder vvel!
Beloven is geen kinderfpel:
Het recht , dat recht het film gefchil ,
Wanneer een boef niet wel en wil.
SIBILLE.
Neen holla, jonge dochter ! neen ;
En gaet niet verder als ick meen :
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Neem dit niet voor een oogh-gemerck
Op datje daer op gingh te werck ;
Oock dit en diergelijcke recht,
Dat heeft'et vry al wat te flecht,
Om iemant van haer eer gefet
Te brengen tot het echte bedt;
Want fchoon men foo een lincker daeght
En bijfter voor den rechter klaeght,
Wat koomt'er van als enckel fpijt,
En dat men op de tongen rijt?
Bedenckt eens, wat die loofe quant
Niet op fal halen t'uwer fchant !
Hy fal daer feggen voor gewis
Dat ghy, gelijck een taye klis,
Hem pleeght te kleven aen het lijf;
Hy fal daer roepen , ftout en ftijf,
Dat ghy hem over langen tijt
Hebt nageloopen en gevrijt ,
Dat ghy hem dickmael hebt geterght
En ick en weet niet wat geverght;
Ja , dat je noyt een kleyn vermaen
Van troubeloften hebt gedaen,
Als toen ghy nu te bedde laeght
En fijnen brant ontfteken faeght;
Noch fal hy, als met open keel,
Omftandigheden wonder veel,
En duyfent rancken op een ry,
Tot fchijn van waerheyt, brengen by;
Dus fulje worden ingevoert
Voor eene die geduerigh loert,
Om jonge vryers, rijck en vet,
Te krijgen in uw vincke-net ;
Daer fulje ftaen , onnofel lam ,
Nu gants bedroeft, dan hevigh gram,
Nu bleeck , eylaes! en fonder moet,
Dan weder root gelijck een bloet,
In 't korte, t'uwer grooter fchant,
Een kluchje door het ganfche lant.
ROSETTE.
Voor eene die haer ftuck verftaet,
Is hier toe vry al beter raet;
Voor my, ftont ick in dit geval,
'k En waer mijn leven niet foo mal
Van iemant gunfte toe te ftaen,
Of eerft foo moeft'er voren gaen
Een ringh, en dat een diamant,
Een briefje van fijn eygen hant,
Waer in by my geloven fou
En vafte minn' en echte trou;
En dit al vorens foo gedaen,
Dan is'er geen ontkennen aen.
1

SIBILLE.
Och kint, al waerje noch foo fneegh,
ffw faken gingen noyt ter deegh ,
Ghy oyt, van foo geflepen quant,
Ghy, brieven krijgen van verbant!
Ghy, gronden leggen t'uwer eer !
Ey lieve, denckt'et nimmermeer.
Ghy fij t te fwack, en hy te fterck ,
Dit ftuck en is geen maeghde-werck;
Hoe Peer ghy op uw faken let,
Indien hy maer een punt verfet,
Of flechts een letter omme draeyt,
Uw gants beleyt, dat is bekaeyt ;
Hy fal u, met een hooffchen treck ,
Hy fal u, met een loofen beck ,
Hy fal u, door een vreemde tael,
Ontglippen, als een gladden ael.
My valt hier in een vreemt geval,
Dat u wat wijfer maecken fal,
Indienje maer het ftuck wel vat.
ROSETTE.
Wel aen, vriendinne, feght my dat.
SIBILLE.
Een jonck ftudent, een weeligh gait,
Met jock en fpel voor al gepaft ,
Vol jeughdigh bloet en enckel brant,
Koomt weder in het vaderlant,
Daer gaet hy ftaen als advocaet ,
En fiet eens wat'er omme gaet:
Hy kreegh voor eerft daer niet te doen ,
En 't ftont hem uytermaten groen ;
Voorwaer het is een kunftigh man ,
Die jeught en weelde dragen kan!
Hy wort daer in de buert gewaer
Een bolle meyt, een geeftigh haer,
Een dochter van een fwarte fmit,
Maer fy was uyter maten wit;
Hy koomt'er by des avonts laet,
Wanneer fe voor de deure ftaet;
Hy jockt en fpeelt al wat te vry
Hy bleef'er ganfche nachten by ;
Hy maeckt'er naerder kennis met,
Zoo dat hy raeckt ontrent haer bedt,
Daer onfe duyf, de flechte Griet ,
De gronden leyt van haer verdriet.
Sy pleeght niet lange dit bejagh,
Sy voelt wat anders alsfe plagh ,
De fmit verneemt een felfaem vet,
Dat fich ontrent haer midden fet.
Hy roept fijn dochter wat ter fy,

Hy roept'er oock de moeder by,
Hy gaetfe ftil en fachtjens aen,
En vraeght hoe alle faken ftaen;
Daer is de meyt in groot gevaer,
Sy went'et hier, fy keert'et daer ,
Doch mits' in alien bleef te kort,
Soo feyts' in 't lefte wat'er fchort;
De fmit, eylaes, de goede man,
Gelijck een yder dencken kan ,
Is uytermaten Peer ontftelt ,
En tot de ziele toe gequelt;
Maer evenwel, nadien hy flet,
Dat 't geen met vreughde was gefchiet
Met druck niet of kan fijn gedaen,
Soo fpreeckt hy dus fijn dochter aen
„Uw ftout bedrijf en geilen brant
Heeft ons gebracht in defe fchant,
Nu dient'er neerftigh op gepeyft ,
Wat dit beginfel vorder eyft :
By u wort dan te weegh gebracht,
Dat uwe poi oock defen nacht
In uwe kamer komen magh,
Gelijck hy van te voren plagh;
En laet my naerder overflaen,
Wat ons dan vorder dient gedaen."
Siet, weerde maeght! dit komt'er van,
Wanneer een vrijfter , nu en dan ,
Of al te grooten vryheyt heeft,
Of al te grooten vryheyt geeft;
Ick wenfte, dat men in het lant
Soo grooten vryheyt niet en vant;
Ick fie men laet de jonckheyt toe,
Te mallen , ick en weet niet hoe,
Oock dickmael in de ftille nacht,
En dat alleen , en fonder wacht;
Ach! bier uyt rijft ons groot verdriet,
Dat niemant , als te laet, en fiet!
Het is voorwaer een teere maeght,
Mijns oordeels, al te veel gewaeght;
Het is haer al te leer geterght,
En boven hare kracht geverght;
Let, ouders, let op dit bejagh,
En bint het vryen aen den dagh ,
Of anders krijght uw kint een man,
Eer dat'et yemant weten kan.
ROSETTE.
Wel wat is dit voor onbefcheyt ,
Dat ghy ons hier voor oogen leyt?
Het fchijnt, dat ghy den vryen tijt
Van onfe foete jeught benijt ;
Wy fijn een vry gevochten lant ,
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Waerom dan hier een eygen bant?
Waerom doch foo een harde wet
De teere maeghden voorgefet?
In 't vryen dient men vry te zijn ,
En daer en dient geen fonne-fchijn ,
Den avont is van 'anger hant ,
En in de ftadt en op het lant ,
Geeygent tot de foete min,
En niemant vont'er hinder in.
Siet , wie een dochter onderhout,
En wenft met haer te fijn getrout,
Die kent geen heet of dertel bloet ,
Maer heeft een reyn en heus gemoet,
Een herte dat niet quaets en peyft,
En niet als goede dingen eyft;
Dat heyligh bont is al te reyn ,
Ten lijt geen vuyl of dertel breyn.
Poch fchoon daer quam'er een ter baen,
Die flimme wegen dortfte gaen ;
Ey, geen van ons en is foo mal,
Of weet hoe fy fich dragen fal ;
Men kent de linckers metter daet ,
Men fiet haeft wat'er ommegaet,
Men hoort terftont haer losfe tael ,
Men kent haer rancken altemael ,
Men fiet, oock even fonder bril ,
Waer dat het fpeeltjen henen wil;
Gewis, indien'er iemant dorft
My eens maer roeren aen de borft,
Of dat een lincker iet beftont,
Dat ick wat ongeregelt vont,
Voorwaer ick fond' hem laten Tien,
Waet toe het fpel hem fou gedien.
Een maeght moet doen gelijck een hie,
Die vlieght , foo als ick dickmael fie,
Op boom , op bloem , op alle kruyt ,
En al met fangh en foet geluyt;
Maer foo misfchien een dertel kint
Haer bier of daer gefeten vint,
En dat het wicht het beefjen grijpt,
En met een ftouten vinger nijpt,
Of anders by de vleugel vat,
En wil gaen rooven haren fchat,
Dat is den foeten honigh-raet,
Die in het dier verfegelt ftaet ;
Dan is'et vry geen kinder-feel,
Want fiet, het dier is wonder fel,
Het fteeckt , en ftraelt, gelijck verwoet ,
Tot dat de roover wijcken moot ;
Dit is van outs de rechte baen ,
Die alle ware maeghden gaen.
Wy fijn beleeft en wonder goet,
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Aen die ons niet als eere doet ;
Maer als'er iemant vorder gaet,
Dan wort oock heufheyt vinnigh quaet ,
Wy toonen dan voor alle man,
Dat oock het byetje quetfen kan.
SIBILLE.
Gewis, 't is al maer kinder-praet,
Ghy weet niet wat'er omme-gaet,
Daer raeckt'er menigh in het net ,
Schier eer fy op haer dingen let;
Als weelde met een losfe vreught,
guile jeught ,
En doncker nacht,
En heete min, en malle praet,
En ander dertel ongelaet,
Op eenen tijt te famen koomt,
Seel, wat en dient'er niet gefchroomt?
Ick fegge noch en blijv'er by,
Dat ja, het dertel nachtgevry
Baert al te licht een ongeval ,
Daer van ick heden fwijgen fal.
Al wort'er, in de ftille maen ,
By wijlen dit en dat gedaen ,
Ghy weet men koopt geen rijcke dracht,
Men koopt geen peerels in der nacht ,
Men koopt geen fijn fcharlaken kleet ,
Of iet met koften uytgereet,
Men koopt geen hellen diamant ,
Dan als men fiet het minfte fant.
Een maeght voor al , dat fchoon gefieht,
Is ware voor een open licht ;
De nacht en is maer enckel waen,
De fonne wijft de feylen aen ,
In duyfter pleeght men vuyl bejagh ,
Maer tucht vermaeckt haer op den dash.
ROSETTE.
Wy hebben al genoegh van dit ,
Dus keert eens weder na de fmit.
SIBILLE.
Het ftuck dan wort alfoo beleyt
Gelijck de vader had gefeyt;
De vryer gingh fijn ouden pat ,
Maer wort daer op de daet gevat :
De fmit, die is ontrent het bedt,
Soo haeft de vinck is in het net;
Hy ftelt hem bijfter ongefint ,
Vermits hy daer een jonghman vint;
Hy vloeckt, hy tiert, hy roept, hy vraeght,
Wat ramp dat hem de finnen jaeght ,
Dat by fijn kint, fijn lieffte pant,

Brenght in fijn eygen hays te fchant;
Hy feyt : het is met hem gedaen ,
Of hy fal beter wegen gaen.
De quant, verbaeft in dit geval,
En weet niet wat hy fpreken fal,
Hy feyt : „ey lieve! niet te fel ,
Ick ben een eerlick jonck gefel ;
Ick fal de fake dienen aen ,
Ter plaetfe daer het dient gedaen ;
En foo kan oock het ganfche ftuck
Uw dochter ftrecken tot geluck."
„Neen, fprack de fmit, o flimme gait,
Ick heb u , en ick houd' u vaft;
Want fooje waert uyt mijn bedwangh,
Ghy troud' haer noyt uw leven langh ;
Ick ben een fmit , en fiet, ick weet
Het yfer dient in tijts gefmeet."
Daer mode fchreeuwt hy bijfter ftijf
„Komt veerdigh Kier, komt boven wijf,
Roept , alje macht, de knechten bier ,
En feght , dat yder uyt het vier
Een gloeyend yfer brenge met,
Want nu dient op het ftuck gelet."
De fmit en heeft naeu uyt-gefeyt ,
De knechts fijn altemael bereyt ,
En ftaen daer, als dat happigh volck ,
Dat in den onderaertfchen kolck ,
Bekrofen , fwart, en vuyl begaet,
Den blickfem metten hauler flaet.
Daer grijpt de fmit met groot getier,
Een yfer, root gelijck een vier,
En biet den quant dat heete ftael ,
En feyt : „ick vraege noch eenmael ,
Ick vraege, fegh ick, met gedult,
Of ghy mijn dochter trouwen fult?"
De poi, noch des te meer verbaeft,
Meynt dat de man van gramfchap raeft,
En bid daerom zijns lijfs gena,
En feyt met vollen monde : „ja !"
„Dat 's niet genoegh , riep onfe fmit ,
Ghy moeft bier fetten fwart in wit ;"
fly toont een fchrift , met voorberaet
Geftelt by feker advocaet :
„Flucx fet uw naem hier onder aen ;
Of neon, het fald'er qualick gaen."
De vryer fiend' het moefte fijn ,
Schrijft fijnen naem, doch in 't Latijn ,
En voeght'er noch twee woorden toe,
Die luyden ick en weet niet hoe,
My dunckt het Vi Coactus was.
De Emit, als hy dit briefjen las ,
Vraeght, wat dit vremde woort beduyt:
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„Het is mijn Van, die felfaem luyt ;
Studenten (feyt die loofen haen)
Die nemen vreemde nemen aen.”
De man, gepaeyt met dit verfet ,
Gaet in der haeften van het bedt ,
En feyt : „geliefjens, flaept geruft ,
En pleeght voortaen uw foete luft ,
'k En fal u nu geen hinder doen ,
Al duerde 't fpel tot aen de noen."
De fmit en is naeu wegh gegaen ,
De vryer praet van op te ftaen ;
Hy denckt, fijn haringh braet'er niet,
Na hy bet daer gebakent fiet;
Hy feyt : „ick houde voor gewis ,
Dat u het ruften noodigh is;
Of anders ben ick gants beducht,
Het mocht u letten aen de vrucht."
Daer mede gingh de lincker heen ,
Niet fonder anghft, gelijck het fcheen.
Het leet een dagh wel fes of acht,
Dat onfe fmit fijn fwager wacht;
Maer die heeft van dat vreemt gebaer
In fijn gemoet foo grooten vaer,,
Dat hy niet eens meer om en fiet,
Het fchijnt, hy meynt de vrijfter niet.
Noch is de man al wel gemoet,
Hy denckt : mijn faeck is immer goet;
Ick heb een fchrift van fijner hant ,
En daer is recht hier in het lant;
Ten leften pleeght hy weder raet ,
En fpreeckt fijn eerften advocaet ,
Die , met dat hy het fchrift bekeeck ,
Riep ftracx: „fiet daer een flimme ftreeck !
Dat vreemde woort hier in gedraeyt,
Dat maeckt het ganfe ftuck bekaeyt."
„Neen, fprack de fmit, ten lijt geen laft,
Ick hebt'et al wel ondertaft ;
Dit felfaem woort is maer een Van."
„Dat is de waerheyt, fprack de man ,
De Van , geftelt in dit befcheyt,
Die heeft u van het ftuck geleyt."
En fiet , daer gingh hy leggen uyt
Wat Vi Coactus hier beduyt:
Te weten , dat met enckel kracht
De quant tot fchrijven is gebracht;
Daer ftont de fmit then flecht en fagh,
En maeckte vaft een groot beklagh,
Sijn vrouwe fchijnt te fijn verwoet,
En fchelt hem voor een rechten bloet,
Om dat hy fich betalen liet
Alleenlick met een gladde niet;
De jonge dochter boven al

Beweent haer droevigh ongeval ;
Sy fchijnt van finnen gants berooft,
Sy ruckt de vlechten van haer hooft,
Sy wringht haer om , gelijck een ael ,
Sy nat haer wangen hondert macl ,
Sy leeft geduerigh in verdriet,
Maer altemael en baet'et niet;
Want offe fucht of dapper krijt,
Sy is haer befte goetje quijt;
Sy moet'et dragen in het graf,
De neep die haer de weelde gaf ;
Siet, vrijfter! Bens verloren eer
En vint men noyt fijn leven meer.
Ach! waer de vrijfter henen gaet,
Daer vintfe niet als enckel fmaet ;
Sy is ten hooghften Peer befchroonit ,
Soo haeft fy maer op ftrate koomt ;
Want ieder heeft het oogh op haer,
En al de kinders roepen daer :
„Hier is de meyt, de foete moer,
Aen wie de vryer trouwe fwoer ;
Siet flier een deun, een vreemt geval ,
Een bruyt die nimmer trouwen fal !"
En komtfe dan uyt dit gedruys,
Oin raft te foecken in het huys ,
Daer vintfe noch, dat harder drijft
De vader vloeckt, de moeder kijft ;
De vrienden altemael, geftoort,
En fpreken niet een gunftigh woort;
Sy voelt de pijne van de dracht,
Sy fchroomt de pijne diefe wacht,
De pijne van een droevigh kint,
Daer fy geen vader toe en vint;
Maer dat haer pijnight aldermeeft,
Dat is de beul in haren geeft,
Dat is haer eygen fwaer gemoet ,
Dat als een worrem leyt en wroet;
Dat knaeght haer fiele nacht en dagh,
Soo datfe nimmer ruften magi].
Siet, vrijfters, wat een droeve ftant
Haer in de droeve vrijfter vant !
De teere maeghdom, foo het blijckt,
Die heeft iet , dat den mol gelijcktl:
Soo langh de mol op aerden leeft,
Het fchijnt dat hy geen oogen heeft ,
Maer fijn gefichte wort ontbloot,
Wanneer hy worftelt met de doot;
Het fchijnt daer wijckt dan eenigh dingh,
Dat hem voor defe leden hingh.
Geen maeght en fiet haer eygen quaet ,
Geen maeght en kent haer eygen ftaet,
Sy weet niet wat een fchoon juweel,

Sy weet niet wat een noodigh deel,
Sy weet niet wat een weerden (chat
Sy in haer teerfte leden hadt;
De maeghdom fchijnt als fteke-blint,
Soo langh men die in wefen vint;
Maer als dat bloemtje is gegaen ,
Dan komt'er eerft voor oogen ftaen ,
Hoe leelick dat het is gemaeckt,
Hoe bitter dat de fonde fmaeckt,
En wat een pant, dat fy verloos ,
Die voor de deught de vreughde koos;
Een vreught, een moeder van den druck
En van geduerigh ongeluck ,
Een vreught, eylaes ! die licht ontglijt,
En ftaegh in 't herte leyt en bijt,
Een vreught, eylaes! een droeve vreught,
Een klippe voor de reyne jeught.
Na langh gepruyl en groot beflagh,
Zoo koomt de fake tot verdragh,
Men gaf een penningh aen de bruyt,
En fiet, daer is het fpeeltjen uyt.
Hier blijckt dan grondigh, lieve kint!
Wat rancken dat de werelt vint,
Om ons met lift te nemen af,
Dat onfe jeught haer luyfter gaf.
Ach ! fchoon dat iemant wonder feyt,
Wanneer by in de pluymen leyt,
De pluymen fwieren met den wint,
En wat'er in de pluymen mint.
Dus , vrijfters, wilje geen verdriet,
En vrijt doch in de pluymen niet.
ROSETTE.
Maer defe fmit, onnofel knecht ,
Was (mijns bedunckens) al te flecht,
Dat by een fchrift gingh nemen aen,
By hem geweten noch verftaen ;
Voor my, 'k en ware niet foo geck,
Dat ick, door foo een hooffchen treck,
Gebracht fou worden in den druck.
SIBILLE.
Ja, ghy Pout letten op het (tuck;
En wie doch is 't die niet en valt,
Wanneer hy in de liefde malt?
Ick fegh u dit, gelooft'et vry,
Dat meerder man, als ick of ghy,
Hier in niet felden heeft gemift,
En was gevangen eer by 't wift.
Waer iemant (welt van fotte waen ,
Die mift terftont de rechte haen ;
Want die op eygen wijfheyt ftaet,
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En pleeght gemeenlick geenen raet
Als met fijn eygen ydel breyn,
En dat is dickmael al te kleyn,
Om recht te weten wat'er fchuylt,
Des wort hy licht gebottemuylt.
ROSETTE.
En fpreeckt doch niet voor defen bloet,
Hy wift niet hoe hy pleyten moet ;
Gewis, had my de bruyt beftaen,
Die Vi Coactus moeft'er aen,
Hy fou, al waer hy noch foo vals,
My foo niet fchudden van den hals;
Ick hebbe vrienden in het hof.
SIBILLE.
Beminde maeght , met uw verlof,
Schoon ghy al door een kloecke vont
Het ftuck alfoo beleyden kont,
Dat ghy bequaemt uw vollen wenfch,
Soo waerje doch een arrem menfch.
ROSETTE.
Wel hoe? ick greep hem by de mou,
En dwongh hem tot een vafte trouw,
Niet met gewelt, maer door het recht.
SIBILLE.
Dat heeft'et mede wat te Hecht :
Al waer men met den pleytfack vrijt,
Daer troutmen niet als enckel fpijt;
En daer men trout uyt enckel dwongh,
Daer pleyt men al fijn leven laugh.
Dan, of misfchien uw domme jeught
Noch hopen dorft gewenfte vreught ,
Om datje door een Poet gedult
Hem, fooje meynt, wel leyden fult,
Soo is'et noch een meerder quaet,
Dat u voor al te duchten ftaet;
Denckt vry,, dat God dat vuyl bejagh
In geenen deele lijden magh :
Hy ftraft van outs met fwaerder hant
Al wat onteert den echten bant;
Dus als ghy voelt in uw gemoet
De bobbels van uw grilligh bloet,
Soo denckt dat God, de reyne geeft,
Voor alle faken dient gevreeft;
Hy is 't, die eerft het echte bedt

Tot onfen trooft heeft ingefet;
Hy is de vader van de trou,
Hy is 't, die eerft de jonge vrou,
Dien weerden (chat, dat edel pant ,
Gaf aen den man met eyger hant ,
Gelijck ick weet in mijn gemoet,
Dat hy noch even heden doet.
Al wie in luften is verhit,
En fteltfe voor fijn eenigh wit,
En geeft hem daerom tot de vrou,
En veft'er op fijn echte trou,
Gelijck het menighmael gefchiedt,
Wat kan hem naecken als verdriet?
Wat fegen wacht hy van den Heer,
Die niet en trout tot fijnder eer?
Wat dwafe liefde voeght by een,
Dat fcheyt de knuppel in 't gemeen.
Dies ftel ick voor den beften vont,
En even voor een vaften grout,
Dat ieder neme fijn begin,
Niet uyt de tochten van de min,
Niet om het goet of ydel eer
Maer in den fegen van den Heer;
Dies, als een teere maeght gevoelt,
Dat haer ontrent de leden woelt
Een roock, een vonck, een grilligh vier,
Soo raed' ick aen het jonge dier,
Dat haer gewoonlick vroegh-gebedt
Hier naer een weynigh fy gefet;
En datfe, met het daeghlijcx broot,
Oock bidde voor den maeghden noot,
Oock bidde voor een gunftigh man,
Die hare jeught geneeren kan ;
Op dat alfoo de reyne luft
Door rechte wegen fy gebluft.
Oock vind' ick uytter maten goet,
Dat Kier eens moeders rijp gemoet
Haer dochter leyde metter hant,
Tot midden in den echten bant,
Haer dochter wijfe nu en dan
Het wefen van een echte man,
En wat al goets een foete mont
Kan brengen tot het echte bont ,
En hoe een kint dient opgevoet ,
En hoe de keucken fchaffen moet ,
En hoe een knecht, of ftege meyt,
Met reden dient te fijn geleyt;
In 't korte, wat een handigh wijf
Moet brengen tot het huyfbedrijf.
ROSETTE.
Ghy hebt veel noten op uw laugh,

En maeckt'et ons al wat te langh;
Ick meyne, dat een teere maeght
Niet op een nieu en dient geplaeght,
Met dus, en foo , met dit, en gint,
Gelijck een onbedreven kint;
Sy is uyt fchole t'huys gekeert ,
En daer genoegh in al's geleert,
Al wat haer noch te weten ftaet,
Dat kan fe leeren uyt de daet.
SIBILLE.
Neen , die haer faken wel bevroet,
Die leert te voren eer fe doet;
En fchoon al is'er iemant grijs,
Al is'er iemant dapper wijs,
Noch heeft by efter leerens noot,
En leert oeck midden in de Boot.
Het trouwen is een vafte koop,
Het trouwen is een vafte knoop,
Het trouwen en het huys-gefin
Die hebben veel bedenckens in.
ROSETTE.
Ghy wickt het trouwen bijfter fwaer,
Het fchijnt als of 't een ambacht waer,
Ja, dat men regels leeren moet,
Gelijck men in de kunften doet;
Een kleuter efter niet-te-min,
De jonghfte van het huyfgefin,
Die eerft maer in de werelt kijckt,
En fchier als na de lueren rijckt ,
Die meynt wel datf haer plichten kan,
En wat men hoeft ontrent een man ,
En daer op trout men alle daegh;
Wat wonder is 't foo ick het waegh?
SIBILLE.
'k En wil niet feggen wat men doet,
Maer wat men na de reden moet;
Ick weet, daer fijnder al genoegh,
Die trouwen uytter maten vroegh ;
Maer hoe het met de lieden ftaet ,
En wat'er dickmael ommegaet,
Dat hoort men ftaegh met groot verdriet.
ROSETTE.
Eens anders doen en roert my niet;
Ick fegge dat een jonge maeght
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Die flechs haer moeder wel behaeght ,
En foo de Fleur wat houden kan ,
Is dienftigh voor een eerlick man.
SIBILLE.
Of fchoon een moeder in het rou
Sich met haer dochter lyden wou ,
Dat is alleen foo lange goet
Tot datfe buyten woonen moet ,
Want koomt'et op een trouwen aen,
Soo moet de fake vorder gaen.
Het koren , dat een lantfman eet,
Hy veeltijts flechs daer henen meet,
En , fchoon daer loopt wat onkruyts in ,
't Is goet genoegh voor 't huys-gefin ;
Maer als hy na den folder gaet,
En haelt van daer het vruchtbaer faet,
De hope van het nieuwe jaer
Dat fift, dat feelt by allegaer,
Hy fcheyt het onkruyt van het graen ,
En laet'er niet een vuyltjen aen.
Een moeder , die een dochter heeft ,
Die haer nu tot een man begeeft ,
En nu haeft vruchten dragen fal
Ten dienfte van het aertfche dal,
Die moet dan vry wat vorder gaen ,
Als fy te voren heeft gedaen ;
Want fchoon fy van een teere maeght
Al dit of dat in huys verdraeght,
Dat raeckt haer man en haer alleen,
En niet de werelt in 't gemeen ;
Het is maer eygen huys-verdriet ,
't En roert de vreemde lieden niet ;
Maer foo een maeght, vol quade fucht,
Gewasfen buyten alle tucht ,
Haer met den man in echte paert ,
En kinders haers gelijcke baert,
Dat gaet de ganfche werelt aen,
Die hier in wort te kort gedaen ,
Dat raeckt voor al het vaderlant,
Daer in het quaet wort yoort.geplant:
Dies is'et dat ick noodigh acht ,
Dat by een moeder fy betracht,
Eer oyt een dochter wort befteet ,
Dat fy haer voile plichten weet.
ROSETTE.
Ghy fpreeckt hier uyter maten wel ,
En ftelt een noodigh huys-bevel;
De moeder is de naefte vrient ,
I

Baer kint te leeren hoe het dient;
Maer, na dat ick het (tuck bemerck,
Soo vint hier oock de vader werck ,
Het ampt dat hem is opgeleyt,
Dient hier al mede wat gefeyt;
My dunckt, dat hy moet omme-fien,
En dencken wat'er kan gefchien;
Hy dient te letten alle dagh,
Wat aen fijn dochter fchorten magh,
En hoe haer wefen is geftelt,
En wat haer in de finnen quelt;
Want, als men hier de fieckte kent,
Dan is het quaet haeft afgewent.
Ey,, neemt op alle dingen acht,
De rijpe tijt heeft wonder kracht:
Wie fiet het niet? een rijpe peer
Die valt oock fonder fchudden neer ,
Die valt oock van den minften (toot,
Die valt oock dickmael in de foot ,
Ja, midden in den modder-kuyl,
En maeckt haer aerdigh blofjen vuyl.
Wel hoort dan, vader, goede vrient!
Dat hier voor al geweten dient:
Hebt ghy meloenen in den hof,
Deylt vrienden mede, fcheydt'er of;
En hebje t'huys een rijpe maeght,
Siet datj' haer niet te langh en waeght ;
Soo ras uw vrucht of dochter rijpt ,
Soo grijpt, o goede vader, grijpt,
En brenghtfe veerdigh aen den man ,
Die haer ten nutte brengen kan :
Want fooje wat te lange toeft,
Ghy ftaet om haeft to fijn bedroeft,
Uw vrucht om ras te fijn verrot ,
Uw dochter om te fijn bedot ;
En al, mits ghy te lange paert
Twee vruchten van te wacken aert.
Wat dunckt u doch van dit befluyt?

Maer fiet, het tijdigh winterfruyt,
Al krijght dat vry een harden ftuyt,
Of dat'et ftijf wort aengetaft,
Noch blijft het echter wonder vaft,
En is geduerigh niet-te-min ,
Gants dienftigh voor het huys-gefin.
ROSETTE.
'k En fpreeck niet van het ftuyt alleen,
Mijn leer is over al gemeen:
Heeft iemant duyven op het kot,
Of fpreeuwen in een vogel-pot ,
Hy dient gewis, met alle vlijt ,
Te pasfen op den vluggen tijt;
Want foo by 't wat te lange maeckt,
Tot eens de rappe jeught genaeckt ,
Hy fal voorfeker op het left
Niet vinden als het leege nett;
En {let, dan is 't te laet gefucht,
De vogels fwieren in de lucht.
SIBILLE.
En denckt niet dat my ftof ontbreeckt,
Oock fchoonje nu van vogels fpreeckt:
Men feyt ons, dat het jongh patrijs
Loopt al te veerdigh in het rijs,
Loopt al te ras in bofch en hey,
Want fiet, het kleeft noch aen het ey;
En daerom, waer het pooght te gaen ,
Daer fleept den dop hem achter aen.
ROSETTE.
Vriendinne , waerom dit gefeyt?
Het dient wat naerder uytgeleyt.
SIBILLE.

SIBILLE.
Ick fie, ghy prijft een jonge bruyt.
Dan , komt'et op een praetjen aen ,
Soo hebje vry niet al gedaen ;
Ick weet hier op al mede wat,
Hier dienftigh om te fijn gevat :
Het ooft, dat vroegh is van den tack,
Is vry niet fonder ongemack ,
Waer dat'et eens wort omgehutft,
Daer is'et over al geblutft;
Het is van ftonden aen geraeckt ,
En fchijnt als opten koop gemaeckt;

Een die met troufucht is gequelt,
En metter haeft ten manne fnelt ,
Die draeght tot in het echte bedt
Niet felden kintfche grillen met;
De pruyltjens met de poppevaen ,
Die flepen dickmael achter aen.
ROSETTE.
Maer beyt een vader wat te laet ,
Soo komt'er noch een meerder quaet :
Siet, als de gerft, of ander graen,
Niet van den acker wort gedaen ,
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Niet wort gefcheyden van den grout,
Ter goeder uyr , te rechter ftont,
Stracx valt het rijpe koren uyt,
Vermits het ayr niet meer en fiuyt;
Daer leght het dan, en wort aldus
Tot fpijfe van een grage mus.
SIBILLE.
Maer die het koren al te groen
Heeft in de fchuere laten doen,
Die vint oock vry fijn hertenleet :
De fchoven worden dickmael heet ;
Dies moet'et weder uyt den tas,
Al wat te vroegh geftapelt was.
Een vrijfter van te groenen aert,
Die bleve beter ongepaert,
Tot dat haer wefen rijper waer,,
En nutter tot een wederpaer;
Want die in 't echte bedde treet,
Eer fy de rechte gronden weet,
Die ftelt wel licht den echten bant
In roock , in vier, in enckel brant,
Om datfe by een eerlick man
In ftilte niet gedueren kan:
Sy wil , fy fal, fy moet'er uyt,
Hoe vaft dat oock de deure fruyt ;
Sy is het echte leven moe,
Dies wilfe naer haer moeder toe;
En fiet, dan valt'er meer beflagh ,
Om haer te brengen tot verdragh,
Als of men man en echte vroii
Van nieus te famen paren fou.
Een dochter van een rijper fucht,
Die fchickt haer beter na de tucht,
Die weet haer grilligh onverftant
Te toomen met een eygen bant ;
Sy kan vermanen, als het dient,
Sy kan vertrooften haren vrient;
En komt'er fuer, of komt'er foet,
Sy weet hoe fy haer quijten moet :
Maer duyven van haer eerfte vlucht ,
Die willen niet als open lucht.
ROSETTE.
Veel' wijfe fchrijvers niet-te-min,
Die fijn met ons van eenen fin ,
En drijven, dat een jonge maeght
Haer in het trouwen beter draeght ,
Uyt reden datfe buygen kan ,
En fchickt haer foeter na den man.

En Piet, dat dunckt my wel gefeyt,
Hoe breet dat ghy hier tegen weyt:
Ick houwet met het jeughdigh kruyt,
Ick houwet met een jonge bruyt;
Ick hoorde left een geeftigh man ,
Die fpraek hier wonder grondigh van;
Hy feyde : dat hy niet en won
Verkiefen, tot een echte vrou ,
Een rijpe maeght, die al te langh
Geweeft had in haers moeders dwangh,
Uyt vreefe van haer teer gemoet,
Geweken van het eerfte foet,
Wel licht misfchien een ftegen bock
Ontrent haer moeder krijgen mocht.
Wie ockernoten groen confijt ,
Die let ten nauften op den tijt ;
Hy kieft voor al geen harde fchel ,
Maer proeftfe met een donne fpel ,
En gaetfe door het jeughdigh lijf,
Dan is de fchorsfe niet te ftijf;
Maer foo de punt niet deur en kan ,
Hy laet de vrucht en fcheydter van :
Want dat den vollen tijt verbeyt
Wort noyt in fuycker wegh-geleyt.
Wil eenigh man een buyghfaem wijf,
Die tale naer een jeughdigh lijf,
Die kiefe tot fijn weerde bruyt
Een jonge maeght, een teere fpruyt,
Aen wie geen eelt, of harde quaft,
Ontrent den fachten boefem waft ;
En die voor al geen ftegen neck
En kreegh , door ander luy gebreck.
Dit heeft de vrient my dus gefeyt,
Ja , noch al breeder uytgeleyt ;
En, na dat ick het ftuck begrijp ,
Geen maeght en dient'er al te rijp,
En defe misilagh wort gefchout,
Wanneer een vrijfter veerdigh trout.

En fijn maer vel en enckel been;
Het fruyt gepluckt in grooten (poet
En dede noyt fijn meefter goet;
Het dient (gelijck'er is gefeyt)
In fuycker wegh te fijn geleyt,
Of anders heeft'et geen vermaeck ,
Maer flecks alleen een wrange fmaeck ;
Dies prijr ick noch de rijpe vrucht,
Daer onder dat de moeder fucht.
ROSETTE.
Na dat ick uyt uw reden merck,
Soo maeckje ftaegh uw ganfche werck,
Om onfe jeught en weeligh groen
Een open oorlogh aen te doen;
Maer 't is genoegh voor defe reys,
Komt nu en opent uw gepeys ,
En wijft ons aen den rechten voet,
Wat ieder hier gevoelen moet.
SIBILLE.
Nadien ghy dan, beleefde maeght,
My na de rechte gronden vraeght,
Soo hoort wat ick , na mijn verftant ,
Hier voor de befte peylen vant;
Niet dat ick ftell' een vafte wet,
Maer laet een ieder onverlet
Te mogen doen , in dit geval ,
Na dat by dienftigh achten fal :
Indien ghy foeckt een aerdigh paer,
Soo geeft de maeght drie feven jaer ,
De jonghman feven boven dien ,
En groetfe dan voor echte lien;
Een weynigh meer, of weynigh min,
Dat maeckt een eerlick huys-gefin.
ROSETTE.

SIBILLE.
't Is feker dat men fchrijvers vint.,
Die meer tot jonckheyt fijn gefint;
Doch yder fegge wat hy wilt ,
De reden leert het wat'et fchilt,
Een maeght te nemen by der hant,
Gewasfen boven onverftant;
Of wel dat kiecken-murruw vleys,
Dat niet en broet als mal gepeys.
Eet vroegh gewas , en prijft'et vry,
't En dient maer voor de fnoepery;
De Meyfche kerfen in 't gemeen

Wel, dat en is foo felfaem niet,
Na ghy u eerft geftrengh geliet ;
Maer hoort doch oock een kleyn gedicht,
En ftelt'et by de vrijfterfplicht;
Want die my eerft het rijmtjen las ,
Die feyde dat'et geeftigh was :
Een jonge maeght van feve jaer
Heeft dan haer tanden allegaer ;
Als fy noch feven jaer befluyt,
Dan fchiet de jeught haer botten uyt;
Soo 't noch eens feven jaren lijt,
Het roofjen wort dan pluckens tijt;
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Doet hier noch feven jaren toe
Het fteeltjen is fijn bloemtjen naoe ;
Noch eens dan feven jaer verhooght,
Haeft, kinders, haeft! het groentje
Ontrent het fefte feven-jaer (drooght;
Wat dan als voor een wewenaer ?
En koomt het dan oock niet te pas,

Zoo laetfe blyven diefe was.
Maer feet, ons praet die heeft gedaen,
Want ginder koomt uw man gegaen;
Ick danck u voor uw goet bericht,
't Is tijt dat ick mijn ancker licht;
De doffe mane die verdwijnt,
Wanneer de guide fonne fchijnt.

SIBILLE.
Ick had oock even uytgefeyt
Al wat my in den boefem leyt;
Al fcheen ick fomtijts wat te ftraf,
En neemt'et my niet qualick af;
Ick had een gunftigh ooghgemerck:
Oock ftrenge tucht is vriendewerck.

Hoc commune malum , femel infanivimus omnes.
('t Is de algemeene kwaal, dam- we alien eens aan leden).

OP D'AFBEELDINGH
VAN 'T

:VIAEGHDE- EN VRIJSTER-WAPEN,
MET DE BESCHRUVINGH VAN EEN MAEGHT EN DEN WEGHWYZER TEN HOUWELYCK.

Zie hier, o zoet geflacht, tot 's menfchdoms nut gefchapen !
Uw Maeghdelijcken ftaet verbeelt in 't geeftigh Wapen,
Gemaelt op dit tafreel: een Tulpaen, die noch fluit
En groent op haren fteel in 't midden van een ruit.
Des dichters veder heeft heel zinrijck u ontfloten
Dees' beeldfpraeck, tot een les voor alle maeghdeloten ,
Verzelt met haer cieraet, dat aerdighlijck vertoont,
Waerom het Maeghdenfchilt wort met een krans gekroont :
Eenvoudigh en oprecht, bevrijt van ilincxfe ftreken
Te zijn, vermaent u 't beelt, dat hier, ten zichtbaer teken,
Prijckt met de duif en 't fchaep; dan ftaet de Leerzaemheit,
Wiens onderzoekend' brein geftadigh open leit,
Om deught, met kunft gepaert, te leeren en t'ontvangen;
't Borduurraemt, dat men aen den rechten arm ziet hangen,
Het hontje dat'er zit, de vogel op de hant,
Toont ons de vatbaerheit van 't maeghdelijck verftant ;
Het naeigereetfchap , met twee opgeilaege boecken,
Verbeelden naerftigheit, om dagelijckfch te zoecken
Naer nieuwe ftucken, die de kunftnaelt ftickt en beelt,
Of maetzangh, die het oor met Febus toonen ftreelt.
De byen, die rondom. het maeghdebloemtje zwieren ,
Vertoonen , dat zy 't als van verre eerbiedigh vieren,
Zoo langh het in zijn knop noch dicht gefloten ftaet,
Maer vatten 't , als haer prooi, wanneer 't eens open-gaet.
Dan volght het zoet gefpreck van Anna, ftil in zeden,
Met Phyllis, die, geraeckt van hare ftraffe reden,
De domme drift vertoont, die in de wufte jeught
Haer plaets vint, flechts beluft op losfe werelts vreught.

Maer 't Wapen, dat men oock ziet op het voorhoofd pralen,
Van 't Huwlijcx ander deel, om zoetlijck of te malen
Een Vrijfter, is niet min hier kunftrijck neergeftelt
Dan 't Maeghdenfchilt, waer van den lof reeds is gemelt:
Een fchoone Druivetros, die nimmer plucker naeckte,
Noch eenigh ongediert met tant of angel raeckte,
Leit in haer vollen dauw en in een reine fchael,
Van maeghdelijcke deught een zuiver blijck en ftael.
De Zedigheit en Schaemt' zijn hier die 't wapen houden.
Twee zullen, voor die ooit het echtgenootfchap bouwden,
De Schiltpat en den Toom , geflingert op den gront,
Doen zien hoe d'eerfte deught paft aen het trou-verbont ;
Als 't dier Kameleon genaeckt de purpre rozen
Zal flucx zijn ganfche lijf, als rood van fchaemte, blozen,
Waerom het wonderbeeft hier op het tackje loopt,
Op dat de vrijfterfchaer tot fchaemte wiert genoopt.
Dan wort de Huwlijcxplicht noch verder aengewezen
Door 's ridders pen, zoo nut, zoo aengenaem te lezen,
Voor jonge dochteren, nu rijp tot dezen ftaet,
Die uyt Sybilles moat ontfangen wijzen raet.
Zoo ziet men 't groot tooneel der minnary ontfluiten,
In kuifche zedigheit, om vuile tocht te ftuiten,
Waer in Rofette vaeck, met al te vryen praet,
Toont dat ze, als redenloos , den rechten wegh misflaet,
Daer 't eerbaer jufferfchap haer voeten op moet zetten ;
Daerom, o dochters! fcherpt uw oordeel, en wilt letten
Op 't geen Sybille haer zoo krachtigh tegenvoert,
En denckt: geen druivetros blijft gaef als ongeroert!
F. H.

HOUWELIJCX
DERDE DEEL:

BRUYT,
ZTJNDE 'T EERSTE DEEL

VAN

CHRISTELYCK HUYS-WIJF.

Proverb. 5. verf. 19. 20. Uwe fonteyne fy gefegent , made verheught a der vronwen uwer jeught. Sy is lieflijek als een hinds, en gunftrijek als een thee. Laet u haer liefde
sale tijt verfadigen, en verquickt u damin aller wegen.

Qvod fioela fie expriwil:
Hcec, tua primsevo qum delibavit amore
Pectora, matures fatiet dilectior annos
Blanda uxor, ceu care mann qua; fuevit herili
Cerva, caput placidumque effert. qualifve tenello
Blanditu curam agnofcit dominOque rependit

Capreolus. Sic una omnes effingat amores,
Una omnes Charites fpiret fuavisfima conjux.
Turgentifque micat fpecies gum rare papilla'
Luminaque et fenfus prEedulcis inebriet, atque
Te tibi farripiens faeiles fin condiat annos.

avousmus: Illa benedictio nuptiarum: ut conjugati crefcerent, et multiplicarentur, et implerent terrain; quamvis in delinquentibus manferit, tamen antequam delinquerent ,
data eft ; ut cognefceretur procreatione filierum ad gloriam connubii, non ad pcenam pertinere peccati.

HIERONYMUS in lib. 1. Tim. 4. Omnis qui nuptias damnat , non amator, fed inimicus eft caftitatis: dum et continentibus laudem tollit , et incontinentibus, fublato nuptiarum
remedio, fornicationis facit inire diferimen.

AMBROS. LIB. DE

vtauttsvin . Corn malier vivo conjungitur, conjugium eft; non chin paella viii commixtione eognofeitur. Nam defloratio virginitatis non facit matrimonium ,

fed portio conjugalis.

ERASMUS: Non tanthm ut natarce exfolvant debitum jungitur vir et uxor, fed ad aliud quiddam fublimius. Nam et bruta animalia congregantur ad iuvicem, gignunt, amant et
educant frau. Ad hoc jungitur Chriftianus Chriftiana-, at tutior fit pudieitia , ut ex foeietate major fit profectus virtutum , ut liberos edueent non tam naturm quam Deo, ut

unam domain Chrifto luerifaciant.

IDEM DE CONSCRIB. EPIST,

Quod fi ad cceleftem illam vitam refpicias, niers hire homiuum vita eft, hand vita dieenda ; fin intra humanam conditionem animum contineas ,

nihil eft conjugali vita neque tutius neque tranquillius, neque juoundias, neque amabilius, neque fcelicius.

IIIEROCI,. AN) STOBrEUM SEEM.

65. Univerfum genus noftrum ad foeietatem natum eft; prima autem et prtecipna focietas eft gine per nuptias initur ; earn civitates fine

familiis esfc non posfunt, et familia innupti manna eft, integre mama et perfecta illius , qui uxorem duxit.

VOOR-REDEN.
't Is (mijns oordeels) niet min wijfelijck als waerachtelijck gefeyt, dat de ftaet des huwelicx is een fmisfe van menfchen,
een grontfteen van fteden, en een queeckerye van hooge regeeringe; dien volgende, dat aen het goet ofte quaet beleyt van
den felven hanght niet alleenlijck de raft en onruft van ieder huyfgefin in 't byfonder , maer felfs de wel- en qualick-ftant
foo van Godes kercke, als van de faken des lants in 't gemeen "; gelijck met veelderhande getuygenisfen niet fwaer en foude
wefen te bewijfen. 't WeIck alfoo fijnde, foo is'et dan wisfelick de pijne weert met alle mogelijcke vlijt ende aendacht te
letten, eerftelijck: hoe een huwelick wel en na behooren magh worden aengevangen ; en ten anderen : hoe bet felve loffelijck
kan worden uytgevoert; want die faken beyde na den eyfch ernftelick betracht wefende, foo fal ontwijfelick daer uyt
komen t'ontftaen een welgeftelde hufhoudinge, die te rechte gefeyt wort te fijn het befte ftuck huyfraets van de geheele
menfchelicke gemeenfaemheyt 2). Doch , gelijck weerdige dingen gemeenlick haer moeyten ende ommeflagh fijn hebbende, al
eer men tot genot der felver weet te geraecken; foo en is oock het beleyt defer faken foo licht en geringe niet, gelijck
wy bemercken dat vele onder ons fich laten voorftaen; maer in tegendeel van dien, gevoelen wy in defen met de gene die
het daer voor houden, dat eenen geheelen ftaet en een byfonder huyfgefin wel te beftieren, in de gronden der faken niet
geheel veel van den anderen en verfchillen dewijle men uyt de daet felfs kan afnemen , dat het beleyt van een welgeregelde huyfhoudinge bynaeft niet anders en is, als een eygen gedaente en levendigh afbeelt van het beftier beyde der
kerckelijcke ende borgelijcke faken 4).
Om welcke redenen wille de apoftel Paulus oock geoordeelt heeft, geen Bisfchop bequaem te wefen ten beleyde van de
dingen der kercken , als die getuygenisfe heeft fijn eygen huyfgefin wel te hebben konnen voorftaen 5): gelijck mede ten
aenfien van het beftier der burgerlicke faken groote Staetflieden felfs rondelijck verklaren , dat een deftigh huyfvader met
fijn ampt wel te doen, geen minder eere kan inleggen , als een man van State door het beleyden van de gewichtige faken
van den lande 6). Sijnde dan de plichten van man en wijf ende het vorder beleyt der huyfhoudinge van foodanigen gewichte,
ende middelertijt by vele liefhebbers, beyde van Godes kercke en des Vaderlants, gelet wefende op verfcheyde gebreckelickheden in defen deele onder ons in fwange gaende; foo heeft ons gedacht dat'er wel iet, ten goede van onfe lantflieden,
foude konnen werden bygebracht, waer door man en wijf vry wat gevoegelicker by den anderen louden konnen wonen ,
en by gevolge de geheele huyfhoudinge in beter wefen foude konnen worden gebracht. Gelijck dan eenige fieckten , den
1) Conjugium eft eivitatis initium, hominum officina, feminarium Reipubliese. Plato lib. 4. de legib. Tholof. lib. 19. de Repub. Bodin. L 1. de Repub. cap. 1. Quin etiam reipublicm
feelicites, non minus quara vitae privates ex connubio potisfimum dependet, Arnie. de Jur. connub. cap. 1. feet. 1.
2) Il n'y a plus belle piece en noftre fociete, que bien faconner et bien prendre un marMge. Montagn.
3) Cor. Tacit. in vita Agricolth.
cap. 2.
4) La famille bien conduicte eft Ia vraye image et modelle de la Republique, et Ia puisfance domeftique resfemble a Ia puisfance fouveraine. Bodin de la Republ. lib.
6) 1 Tim, 3. 4.
6) M. Cato non minori laude dignum eum cenfebat qui bonum fefe gereret maritum, vim qui in ordine fenatorio magnus. Vide Brisfou. de Nupt. lib. 7. cap. 22.
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eenen tijt meer als den anderen opkomende, de medicijnmeefters oorfaeck geven om in meerder ernft de behulpmiddelen
daer toe dienende na te fporen; foo is 't dat wy verfcheyden huyfelicke ongemacken in onfe eeuwe hier en daer gewaer
geworden zijnde, hebben het ooge laeten gaen niet alleenlick over het gene de oude eeuwen ende verre gelege landen,
mitfgaders de jegenwoordige tijt en nabuerige rijcken , hier over voor defen tot behulp hadden aengemerckt, en by gefchrift
onk,,, medegedeelt; maer hebben daerenboven fonderlinge acht genomen op het gene, dat verfcheyde befette huyfhoudende
lieden, midden onder ons woonende, hier op hadden gemerckt : Mitfgaders noch daer by gevoeght fulcx als wy uyt eygen
ervarentheyt, by gelegentheyt van verfcheyde onfe bedieningen , derhalven hadden waergenomen , en uyt al het felve te
famen gebracht dit jegenwoordigh werck, het werck wy den naem hebben gegeven van 't Chriftelick Huyfwijf, als fprekende
over al eerft ende infonderheyt tot de vrouwen, volgende daer in het exempel van de apoftelen Petrus en Paulus '), die
beyde gelijcke ordre in dufdanige gelegentheyt hebben gehouden, als over al eerft en infonderheyt haer aenfpraecke
ftreckende tot de gene die oock van andere volcken 2) de eere hebben ontfangen , dat het huwelick geheelick van haren
naem, en niet van de namen der mannen is genomen geweeft; waer van wy de redenen aen den gunftigen Lefer in 't
vervolgh des wercx (met Godes hulpe) naerder fullen doen verftaen. En fonder dat, wat kan'er doch nutter wefen voor het
gemeene befte, als tot gevoeghfaemheyt en andere goede deughden aen te leyden de genet ' , die in aller manieren fijn als
onverfcheyde metgefellen onfes geheelen levens ; het welcke na te laten niet anders en is gedaen, als ganfche fteden en
landen van haren welftant te berooven 4' . Ten welcken aenfien wy oock het geheele werck voor het meerendeel hebben
gefchickt en aengeleyt naer gelegentheyt ende fmaeck der vrouwen : want eerft hebben wy het felve onfe Nederlantfche
tale doen fpreeken, als fchrijvende infonderheyt ten dienft onfer lantflieden, gelijek wy bemercken , dat by vele van onfe
nabueren mede hedenfdaeghs niet buyten reden wert gepleeght; op dat wy niet en werden befchuldight, terwijl wy alle de
werelt foecken wel te doen, ondanckbaer te fijn tegens ons eygen Vaderlant; ten tweeden hebben wy goet gevonden, door
rijm, toon , en mate defe onfe invallen op het papier te brengen , verhopende dat oock fulcx wat aengenaemheyts by de
vootfchreven Lefers foude mogen verwecken; en dit naer het exempel van vele wijfe, niet alleenlicken onder den Griecken
en andere vreemde volcken 51 , maer felfs onder die gene die met de kennisfe van den waren God fijn verlicht geweeft ');
gelijek wy weten dat veel boecken in de heylige Schrifture by gedichte fijn geftelt, na den aert van die tale en eeuwe.
Ten derden, om den vermoeyden lefer fomwijlen op te wecken en wat te verluftigen (gelijck wy bemercken , dat de
verftanden der menfchen wel foo willen geleyt wefen) foo hebben wy fomwijlen, hier: eenige gedenckweerdige gefchiedenisfen,
daer : eenige aengename gelijckenisfen , tusfchen beyden ingevoert, dewelcke alhoewel fe dickmaels maer fijn ontleent van
geringe faken , evenwel (oock na het oordeel van wijfe fchrijvers) niet verworpelick en fijn te achten 7). Wy hebben oock
over eenige der (elver de fchilderkunft tot behulp genomen, foo vermits de felve altijt maeghfchap heeft gerekent met de
dicht-kunft, als om by wijlen dieper inbeeldinge op fonderlinge gelegentheden in den lefer te verwecken ; waer in wy onder
andere daer op hebben acht genomen, dat wy niet opte plate hebben doen brengen als 't gene wy te voren by niemant
uytgebeelt en hadden gefien; om onfe teere lefers oock door de nieuwicheyt felfs te mogen behagen. Ten leften hebben wy
over al gepooght te gebruycken een effenbare, eenvoudige, ronde, en ganfch gemeene maniere van feggen, de felve meeft
overal gelijck makende met onfe dagelickfche maniere van fpreken , daer in alle duyfterheyt (foo veel ons doenlick is
geweeft) fchouwende; behoudens daer wy, om der eerbaerheyt wille, willens ende wetens fomtijts de fchaduwe hebben gefocht.
Doch fchoon wy onfe aenmaninge veel op de vrouwen aenleggen , foo fal evenwel de verftandige lefer lichtelick konnen
oordeelen, welcke gemeene plichten fijn die fich de mans mede behooren aen te trecken ; op dat wy van alle Taken, door
onnoodigh verhael, niet tweemael en behoefden te gewagen.
In 't korte, wy hebben, naer ons geringh vermogen, alle mogelijcke vlijt aengewent, omme het werck den gunftigen
lefers, en onder de felve den vrouwen fmakelick voor te ftellen , als wenfchende van gantfcher herten de leere lieffelick te
maecken, gelijck Salomon de tonge der wijfe fulcx toefchrijft 8) . Wy hebben wat veel tijts befteet ontrent den regel tot
der huys-ruften en het betoomen der tongen dienende, wetende dat ruym de helft van de menfchelijeke fonden door de
tonge alleen begaen worden mitfgaders dat de wenfch Nahemi tot hare fwagerinne (de Heere geve u dat ghy rufte vindet
1) 1 Pets. 3. 1 : Dat de vrouwen hare mannen ouderdanigh zijn, welcker vercieringe zy enz. En volght reef. 7: Desgelijex ghy mannen, woont by haer met wijfheyt enz. Ephef. 5. 22: Ghy
vrouweu, zijt uwe mannen onderdanigh als den Deere, want enz. en volght verf. 25: Ghy mannen hebt uwe vrouwen lief, enz. en wederom Colosf. 3. 18: Ghy vrouwen, zijt uwe mannen
onderdanigh gelijck het betaemt in den Heere; en volght verf. 18 : Ghy mannen, hebt uwe vrouwen lief, en zijt niet bitter tegens hare enz.
2)

Matrimonium apud Romanos h. matte, non h patre dictum.

3) q uid main eft necesfarium atque illarum animos fingi ad virtutem, glue nobis in omni vitae ratione locite fuut infeparabilus? Vives.
4)
5)

Ariftoteles cas civitates gum fceminarum inftitutionem parum habent rectam , magna fe felicitatis parte ait orbare.

6)

Siet hier 'op 1 Regum. 4. 31.

La vieille Theologie eft toute Poèfie (difent les fcavans) et la premiere Philofophie c'eft Poriginel langage des Diem. Michel de la Montagne lib. 3. des Esfais, chap. de la vaniti1, h la fin.

7) Als daer zijn de Pfalmen, het boeck Jobs, het Hoogeliet Salomons, de Klaeghlieden JeremiEe, en andere.
8) Allegorias fi quis ridet, confideret D. Ambrofium ex omnium reruns naturis aliquid elicientem admorum inftitutionem, vet uti ferpentum cum murenA congresfum quot modis trahit ad
declarandum °Mum conjugis erga maritum? Erafin. de Chrift. matr.
Omnia reruns omnMm fi obferventur judicia, et argumentum morum ex minimis gangue heat open,. Seneca.
9) De tongs der wijfe meat de leere lieffeliek. Prov. 15. 2.
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een iegelijck in haers mans huys) aen huyfhoudende lieden een fonderlingh hey' en fegen is van God Almachtigh , daer
aen den geheelen ftant van de huys-houdinge ten alderhooghften is gelegen. Wy hebben infgelijcx, by die ende andere gelegentheden, aen de echte lieden de Godfaligheyt gepooght in te fcherpen; want of wel fchoon fulcx niet en fchijnt te wefen
het eygen ooghmerck onfes wercx, nadien nochtans de eerfte gehouwde lieden, to weten Adam ende Eva, niet langer te
famen eens en waren als terwijlen fy lieden eens waren met haren God; en, in het tegendeel, van den felven door de fonde
verfchillende, dadelick oock in onderlinge onluft fijn vervallen , dewijle felfs Adam voor God beftont te befchuldigen die gene,
in de welcke hy fich te voren ten hooghften hadde verblijt. Dat mede geen vafte vrientfchap ofte liefde en kan beklijven als
tusfchen die een recht gemoet hebben voor God 2); foo hebben wy de Godfaligheyt (niet fonder redenen) mede getelt onder
de plichten van de echte lieden, waer toe indien de felve in eeniger maten veerdiger konnen werden gemaeckt, en dat
onfen geringen arbeyt de felve iet daer in kan helpen, door den genadigen fegen des Heeren onfes Gods, foo fullen wy
het gewenfte eynde onfes voornemens hebben bekomen. Wy hebben by wijlen eenige kleyne en geringe faken onder de
huyfelicke plichten hier en daer aengeroert, die misfchien iemant fal achten niet de pijne weert geweeft to fijn om des te
gewagen ; dan in gevalle de foodanige gelieven aen te mercken, dat oock groote Vorften en Wet-gevers, felfs in defe eygen
gelegentheyt, fulcx gewoon fijn geweeft te doen, foo fullen wy des (foo wy hopen) verfchoont konnen worden. Onder de
wetten van Solon fijnder even van foodanigen ftoffe, en onder anderen een die fcherpelick gebiet , dat een bruyt, die den
eerften nacht haren bruydegom genaeckt, wat van een que-appel hebbe te eten, om geen vyfe montreucke op haer eerfte
by-een-komfte hem toe te brengen ; de fake foude iemant te geringe mogen dencken , om by een wet-gever in acht genomen
te worden , ten ware men dagelijcx by ervarentheyt ondervonde, hoe kleyne beufel-faken menighmael de gemeene rufte en
vrientfchap der menfchen omftooten 31.
Ick weet , lefer , dat andere defen acker gebout hebben , maer anders : in eenen overvloedigen oeghft ontilippen fommige
koren-ayren de hant, fommige den fickel; fommige ontvallen den maeyer , aleer diee in
i den fchoof geraken; fommige den
menner, aleer die de fchure komen, en daer fijnde, worden fe noch alle niet even gelijck uytgedorfcht; vele blijven in het
kaf; in 't korte, ieder heeft fijn eygen oogh-gemerck. Wy weten ondertusfchen wel, dat de goede trouwe en eenvoudige
fedigheyt vereysfchen, dat men bekenne door wien men fich geholpen vint, en wy hebben oock daerom niet verfwegen
de namen der gener, die met de guide kleynodién van hare treffelicke fpreucken dit werck cierlicker hebben gemaeckt, en
hebben daerom veel de felve in haer eyge woorden op de kant aengetogen , andere dickmael met name gefpelt , op dat
de vlytige lefer oock in de gront-tale der felver aenmerckingen foude mogen nadien.
Ten leften, weerde jonck-vrouwen! wy hebben gepooght een rechtfchapen huys-wijf, met alle hare verwen , en foo
gelijck wy die onfe lantflieden en een ieder wel louden wenfchen , levendigh voor oogen te ftellen; indien de geftalte der
felver u wel bevalt, foo doet met haer gelijck Elifkus dede met den fone der weduwe, teen by den felven van der doot
ten leven brachte; hy ftreckte fich felven uyt over het kint, leydde fijnen mont op des kints mont, oogen op des kints
oogen, handen op des kints handen, en voegende daer by het gebet, gevoelde hy, het gene dat doot was, waerlicken leven 4).
Paft u dit voorfchrift op gelijcke wijfe toe, Lefer, en ghy felt bevinden dat daer na eerft door Godes genade een
recht leven in u en uw geheel huyfgefin fal ontftaen. Vaert wel!
1)

Lingua dimidiam humanorum vitiorum partem fibi vindicat. Nazian. in Deplorat. calam.

Tota vita delictis linguae referta eft. Ball in Pfalm 32. 15. Ruth. 1. 9.

2) Beuevolentia firma eft inter bonos, inter malos autem non diuturna.
3) Solon ftatuit ut malnm Cydoninm prima nocte, chm thalamum ingrederetur fponfa, arroderet, ne quid offenderet oris halitus ; hzec cure iudigna videri poterat legiflatoris, nifi frequenter
res nihil dirimerent mortalinm amicitias. Erafm. in tract. C1611. Matrimon.
4) 2 Boning. 4. 33. Cooper in prmfat. Anatom. homin. Chriftian.
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Seght, mijn vernuft , wat voor een man
Een huys naer eyfch beftieren kan ;
Seght, wie u dunckt te fijn bequaem
Om , metter daet en met den naem,
Te fijn een hoeder van het wijf,
Een Prince van het huys-bedrijf:
Spreeckt kort, en fonder groot beflagh,
Op dat'et ieder vatten magh;
Seght, mijn vernuft, wat voor een man
Soo weerden ampt bereycken kan :
Een man, die pleeght des Heeren werck
En maeckt in huys een kleyne kerck.
Een man tot luyheyt niet gefint,
Maer die voor al den dagh begint.
Een man , die vordert fijn gefin
Maer noyt door eenigh vuyl gewin.
Een man, meer in der daet als fchijn ,
Die vroomheyt ftelt voor rijck te fijn.
Een man, die van den ouden dagh
Wel fpreecken en wel hooren magh.
Een man , die traegh en feker gaet,
En die Of wijckt Of ftille-ftaet.
Een man die let en wat en hoe,
En fiet in weelde fneger toe.
Een man, die buyten fijn verftant
Geen faecken licht en neemt ter pant.
Een man , die raet en reden vraeght,
En eerftmael wickt , eer dat hy waeght.
Een man, die fich niet verder ftreckt

Als Baer het laken hem bedeckt.
Een man die 't feyl noyt foo en ftelt
Dat malt en merfche wort gevelt.
Een man, die hier op neerftigh let:
Dat groote visfchen fcheuren 't net.
Een man, die fijn beroep vereert ,
En meer met daet , als woorden , leert.
Een man van tucht, en niet-te-min
Geen leeuw of beir in fijn gefin.
Een man. geftrengh in hoogh bedrijf,
Maer vrolick by fijn echte wijf.
Een man, een vroet, een buyghfaem man,
Die lichten , en die fwaren kan.
Een man die niet en lanterfant,
Maer oeffent leden of verftant.
Een man die fijn beroep verftaet,
En aen het wijf haer paten laet.
Een man, gefagh en eere weert ,
Die niet en pot-lijft aen den heert.
Een man die fich noyt vreught en biet
Daer aen fijn vrouwe leet gefchiet.
Een man, die, door een malle dracht,
Geen wijf en vordert in de pracht.
Een man , in daet en woorden kuys,
Niet fier op ftraet, of mal in huys.
Een man, op fchoonheyt niet verblint,
Maer die in God fijn deel bemint.
Een man , die echte vreught en pijn
Sluyt tusfchen bed en bed-gordijn.

Een man die noyt fijn fchande melt,
Om dat de wijn fijn hooft ontftelt.
Een man, die midden in de vreught
Noch hout de ftreke van de deught.
Een man, die noyt of vrient Of gaft
Met gulfigh drincken overlaft.
Een man, die heft van alien fmaeckt
De koft te huys gereet gemaeckt.
Een man , die noyt te Peer en ftont
Of op fijn buyck Of op fijn mont.
Een man, die oock fijn eygen broot
Eet, niet tot luft, maer voor den noot.
Een man, die in fijn eygen clack
Befluyt fijn luft en fijn gemack.
Een man, die ftaegh hout dit gemerck :
Voor nacht in huys , voor dagh te werck.
Een man die, fchoon hy verre reyft.
Noch op fijn echte gaytjen peyft.
Een man , die, als hy elders flaept,
Geen vremde luften op en raept.
Een man die, fchoon hy buyten gaet,
Sijn vreughden nimmer buyten laet.
Een man, die voor fiju echte wijf
Te pande fet fijn eygen lijf.
Een man, die wel na vrede tracht,
Maer echter hout fijn echte macht.
Een man, een foet, een deftigh man,
Die lieven, en die heerfchen kan.
Nu komt bier, echte man, en kijckt,
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Hoe na dat u dit beelt gelijckt;
Koomt, brenght uw leden over een,
Set voet by voet, en been aen been,
Voeght oogh tot oogh, en mont op mont;
Tot datje recht bevinden kont ,
Dat uw gedachten, meer en meer,
Haer voegen na de reyne leer,
Haer fcheyden van den geylen brant,
Van dronckenfchap, van onverftant ,
Van twift, bedrogh, en fwarte nijt ,
En quiftingh van den nutten tijt,
Van alle vorder flim bejagh,
Dat eerft in uwen boefem lagh;
En foo uw geeft, als omgekeert,
Dan eens fijn tochten overheert ,
En krijght in als een foeten aert,
Die ons den nieuwen menfche baert;
In 't korte, fooje wort geftelt
Gelijck de man by ons gemelt,
My dunckt , ick ben des wel gewis
Dat wijf en kint, en wie daer is
Die u in huys ten dienfte ftaet,
Of anders met u omme-gaet,
Pat (fegh ick) die, haer leven lanck ,
My fullen weten grooten danck ,
En feggen , dat een Poet gedicht
Is dienftigh aen de manne-plicht.
Doch wat ick fchrijve, wat ick doe,
My koomt geen danck of eere toe,
Maer foo misfchien een Chriften-fiel
Dit Huys-wijf oyt in handen viel,
Die fich daer iet te goede las;
Of eenigh feer daer uyt genas ,
Die flae doch noyt het oogh op my,
Of iemant anders, wie het fy;
't Is God die fin en herte leyt,
En tot een beter toe-bereyt;
't Is Godes woort, daer ick den groat
Van alle goede plichten vont.
Geen menfch en fie op ntenfchen meer,
Wat goet is, daelt ons van den Heer.
Voor my , o vrienden, ick beken
Dat ick geheel onweerdigh ben
Een wet te ftellen voor de jeught,
Of haer te manen tot de deught,
Een bruyt of ander echte wijf
Te ftichten in het huys-bedrijf,
Een man te geven fijn befcheyt,
Die beter is als die het feyt.
Ick weet, hoe dat ick ben geftelt,
En hoe my noch de fonde quelt ;

Ick weet, hoe veel dat my ontbreeckt ,
En wat my noch in 't herte fteecki ;
Ick hebbet heden noch gevoelt,
Wat ftrijt my in den boefem woelt;
Mijn lijf en fiel , mijn ganfche kracht
Behoort'er by te fijn gebracht.
'k En hoefde dan geen acht te flaen
Wat hier of elders wort gedaen;
En min, te brengen aen den dagh,
Wat man en vrouwe feylen magh :
Ach! in dit hert , noch bijfter groen ,
Is vry genoegh voor my te doen ;
En efter,, defen onverlet,
Soo fchreef ick , als een voile wet
Voor al, dat oyt de rechterhant
Gingh reycken aen den echten bant.
Doch, lefer, eerje vorder treet,
Soo wil ick datje feker weet
Dat, als ick met een harde pen
Gants befigh aen de fonden ben ,
Dat ick dan eerft mijn eygen felf
Tot aen het innigh herte delf;
En , als ick met geftrenge tael
De flimme rancken overhael ,
Dat ick mijn eygen vuyl verfoey',
Oock eer ick met een ander moey
Maer dit noch even niet-te-min
En was noyt grout van mijn begin;
Gewis 'k en weet niet hoe het quam,
Dat ick het ftuck in handen nam :
Ick ben'er ras en onverwacht ,
Ick ben'er felfaem aen gebracht ;
En, toen ick eens begonnen had,
Gevoeld' ick ftaegh 'k en weet niet wat,
Dat my den geeft geduerigh joegh ,
En als met ftaege fporen floegh.
Schoon dat ick by de vrienden at,
Of midden in een bruyloft fat,
Oock daer wert my de geeft beroert,
En , ick en weet niet waer, gevoert:
Al was ick dickmael niet gefint
Noch tot de pen, noch tot den int,
Maer dat ick ftont om uyt te gaen,
Of ander faken aen te flaen,
Noch was'er ftaegh een felfaem dingh
Dat my als aen de leden hingh ,
Dat my het lichaem met de fiel
Van alle faken wederhiel.
Ja, dickmaels, als ick lagh en fliep,
Het fcheen dat iemant tot my riep:
Staet op, waer toe foo langh geruft?

Het dichten heeft al meerder luft.
Ey fiet, dan was de flaep gedaen ,
De vaeck was uyt het oogh gegaen;
En, na mijn eerfte vroegh-gedacht
Den Heer te hebben toegebracht,
Vernam ick ftracx, dat my de fiel
Met krachten aen het dichten viel;
Ick nam den vierflagh by der hant ,
Ick voelde vier in mijn verftant,
Ick voeld' een brant, een heete gloet,
Ick voeld' een vlam in mijn gemoet,
Ick voeld' een kool als in den mont,
Die niet te wederhouden ftont
Ick was gelijck een fwanger wijf,
Ick droegh iet wonders in het lijf,
En 't lagh my tusfchen vleys en huyt ,
Dat wou, dat fou, dat moeft'er uyt;
Ick voelde will' en dwangh te gaer,
Ick werd' en noot en luft gewaer,
Ick was te wonder vreemt geftelt,
Ick voeld' een vry, een Poet gewelt ,
Een kracht, die my geduerigh dreef,
Tot dat ick eens het lefte fchreef;
In 't korte, 't is van hooger hant ,
En niet door mijn geringh verftant,
Dat ick dit aen de werelt fchanck ,
En foo verdien' ick geenen danck ;
Maer Hy, die my den geeft ontftack ,
En als een moet in 't herte fprack,
Dat is de vader van het licht ,
De vinder van de manneplicht ,
De Geeft, die in der hooghten fweeft ,
En geeft aen alle geeften geeft,
De God die oock den fwacken fterckt ,
En geeft hem, dat by krachtigh werckt;
Hy was 't die my de finnen toogh
Wanneer ick van der aerden vloogh ;
Door Hem is al het ftuck beleyt,
Hem fy dan lof in eeuwigheyt !
En ghy , o weerde Vaderlant!
Siet hier een vaft , een gunftigh pant,
Een teycken, dat ick heden fett',
Ten dienfte van het echte bed,
Voor man en wijf, voor al de jeught,
Oock dieje namaels krijgen meught;
Ick ben, ick ben u toegewijt,
U wil ick dienen alle tijt ,
Met lijf en geeft , en mont en pen ,
Soo langh ick op der aerden ben ;
En heb ick iet ter werelt meer,
't Is u te goede, God ter eer !

1) Cum vitiis convitium fad() imprimis meis facio. Vertutem ailoro, et ex intervallo ingenti reptabuudus fequor, Senec. de Vita beats, cap. 17.
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Vraeght iemant, wat ick voor een vrou
Tot mijn gefelfchap wenfchen fou?
Gefellen, foo hier wenfchen gelt,
Ick wenfcher eene dus geftelt:
Niet al te foet, niet al te fuer,
Niet al te facht, niet al te ftuer,,
Niet al te fchouw, niet al te bout ,
Niet al te laf, niet al te fout,
Niet al te wijs , niet al te geck,
Niet al te rijf, niet al te vreck ,
Niet al te loen , niet al te gaeu ,
Niet al te kloeck, niet al te flaeu,
Niet al te ras, niet al te traegh
Niet al te preuts , niet al te laegh ,
Niet al te fcheef, niet al te fraey,
Niet al to mals, niet al te taey ,
Niet al te hens, niet al to plomp,
Niet al te teer, niet al te lomp,
Niet al te kort, niet al te lanck ,
Niet al te dick, niet al te ranck,
Niet al te vaft, niet al te broos ,
Niet al te Hecht, niet al te loos,
Niet al te kael, niet al te bont,
Niet al te flim, niet al te rout,

Niet al te fchaers, niet al to milt,
Niet al te tam, niet al te wilt,
Niet al te fchrael, niet al te vet,
Niet al te vuyl , niet al te net,
Niet al te droef, niet al te bly ,
Niet al te bloo , niet al te vry ,
Niet al te glat, niet al te (tram,
Niet al te rap, niet al te lam ,
Niet al te loom, niet al te fel,
Niet al te traegh, niet al te fnel ,
Niet al te mal, niet al te vroet ,
Niet al te quaet, niet al te goet ,
Niet al te flap, niet al te ferp,
Niet al te bot, niet al te fcherp '
Ick wenfch een wijf van middelmaet,
Van hoogen , noch van lagen ftaet;
Een wijf, niet fier op haer geflacht,
Doch van de goede voortgebracht;
Een wijf niet hoogh, of machtigh rijck ,
Maer my in goet en bloet gelijck ;
Een wijf niet trots of bijfter hoogh,
Maer kleyn, doch in haer eygen oogh;
Een wijf tot alle deught gewent,
Maer dat haer gaven niet en kent;

Een wijf, dat hare reden fout,
En dat men op het oire trout.
Een wijf, dat, van den eerften ftont ,
Den aert van haren man doorgront ;
Een wijf , dat voor een tweede wet
Haer wille na fijn wefen fet.
Een wijf, dat noyt den engen doeck
Wil breeder fetten als de broeck.
Een wijf, dat noyt en grolt of baft ,
Al noot haer man een vrient te gaft.
Een wijf, een kroone van den man,
Dat fpillen, en dat fparen kan ,
Een wijf, dat, tot het huys gewent,
De gronden van de keucken kent.
Een wijf, dat fnoepers rancken mijt ,
Maer eet en drinckt ter rechter tijt.
Een wijf, dat noyt en lorft of borght ,
Maer, als het dient, het huys beforght.
Een wijf, dat fuyver garen fpint ,
En by haer deel vernoegen vint.
Een wijf, dat, van der eerfter jeught,
Magh fijn mijn eerft' en lefte vreught;
Een wijf befet op haer cieraet,
Geen flop s in huys, geen popp' op ftraet.

1) Siet hier, Nederlander, tot lof van uwe moeder-tale, een ganfch gedichte alleen beftaende uyt enekel geluyden ofte woorden van Muer filbe: waer uyt blijeken kau, hoe kort en bendigh
ghy deer in fpreecken kont. Ick wenfte, dat iemant van bare verachters dit Bens pooghde na te fpelen, felfs in de tale die hem belt ter Kant mochte wefen, en , deer niet door wetende te
raecken (gelijek ick oordeele inlet in andere talen onmogelijck to zijn), dat by ten minften dan voortaen in meerder achtinge van de felve wilde fpreken en gevoelen.
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Een wijf, dat hare befte dracht
De deught, en niet haer baggen, acht.
Een wijf, dat t'huys haer oogen heeft,
En vraeght niet hoe een ander leeft.
Een wijf, dat haer gebueren eert,
Maer weynigh buytens huys verkeert.
Een wijf, dat niemants leet en feyt,
Maer lichte blooft, en lichte fchreyt.
Een wijf, dat harde finnen buyght,
En uyt het bitter honigh fuyght.
Een wijf, een ftil, een ruftigh wijf,
Een vyandinne van gekijf:
Een wijf, dat noyt den vrede breeckt,
En hooger niet, als deftigh, fpreeckt.
Een wijf, dat liever fchade lijt,
Als datfe fchelt, en tegen-krijt.
Een wijf, dat fonder knorren eet ,
En oock van pruylen niet en weet.

1

Een wijf, dat fich een regel fet,
Van noyt to kijven op het bed.
Een wijf, dat nimmer bangh en fiet,
Als haer de man daer gunfte biet.
In 't kort' een wijf van goet beleyt,
Dat geeft en weygert met befcheyt.
Indien'er eenigh menfche leeft
Die foo een wijf bekomen heeft,
Of voor fijn deel noch hebben kan,
Voorwaer het is een luckigh man ;
Hy brenge dan, of fende my
Haer beelt, in druck of fchildery ,
Ick fal haer, voor dit eygen werck,
De vrouwen tot een oogh-gemerck ;
Ick fal haer met een rofe-krans
Ten toone fetten voor de mans;
Ick fal haer aen het vaderlant

Befetten tot een eeuwigh pant ;
En, foo mijn pijn dan iet vermagh,
Soo wil ick brengen aen den dagh
Jet, dat na rechte gunfte fmaeckt,
Jet, dat de kunft' in 't herte raeckt,
Jet, dat en geeft en leven heeft,
Ja, fchier tot aen den hemel fweeft;
En ftorten foo voor. alle man
Al wat ick doen en dencken kan.
Maer, fwijght nu, losfe penne! fwijght,
Tot datj' eens breeder ftoffe krijght;
Want voor een wijf van defen aert
Dient vry uw befte treck gefpaert.
Maer hoort, jonckvrouwen! hoort een
Op dat'er niemant fy geftoort: (wood,
Dit voorbeelt moet u niet verflaen;
Die naeft gelijckt, heeft belt gedaen.
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EERSTE REEL
VAN 'T

CHRISTELYCK HUYS-WIJF,
VERTOONT IN DE GESTALT! VAN

BRUYT. VROUWE. MOEDER. WEDUWE.
VERGELEKEN MET DE VIER GETIJDEN DES JAERS:

LENTE. SOMER. HERFST. WINTER.
MET BYVOEGINGE VAN DE MANNELIJCKE TEGEN-PLICHTEN OP ALLE VOORGEMELDE GELEGENTHEDEN.

EERSTE DEEL

BRUYT.

Hier is de koele Mey, een bruyloft van de dieren ,
Daer al wat pluymen draeght begint te tierelieren,
Daer al het groene wont met open bloemen ftaet,
En ftort in ons gemoet een hope van het zaet.
Hoe kond' ick beter Arent' bier onder laten drijven ,
Nadien ick was gefint hier van de bruyt te fchrijven ?
Al wat de Lente werckt ontrent het groene kruyt,
Dat doet het eerfte jaer ontrent een jonge bruyt.

Nadien ick, teere maeght, uw plichten heb befchreven ,
Soo vind' ick, by gevolgh, mijn finnen aengedreven,
Om door een nieu gedicht te brengen aen den dagh,
Hoe dat een echte vrou haer ampt bereycken magh.
Oneyndelijck begin! wiens onbegrepen wefen ,
Is in het groote boeck van alle dingh te lefen ;
Die eenmael, door het woort, en uyt een enckel niet,

BRUIT.

Hebt in het licht gebracht al wat het ooge fiet ;
Die eerft het foet behulp hebt aen den man gegeven ,
Om, tot gemeenen trooft, byeen te mogen leven ,
En , tot een meerder gunft, tot beyden hebt gefeyt :
Wort door een vruchtbaer faet op aerden uyt-gebreyt ;
Tot U is ons gebedt. Laet heden rijeke ftralen,
Laet even uwen geeft in defen boefem dalen :
Op dat ick, met befcheyt, en door een foet gedicht,
En my en al het volck magh leeren haren plicht! —
Jonck-vrouwen, eerfte gront van elle here panden ,
Die in een fuyver hert gevoelt een fackel branden,
Een fackel van de jeught; gevoelt een foete wet,
Die God heeft over ons, heeft over u gefet.
Jonckvrouwen, rijper aert, die in het echte leven
Alreede zijt geveft, als aen den man gegeven,
Alreede moeders hiet, en , met een foete tucht,
Alreede befigh zijt ontrent een jonge vrucht.
Jonckvrouwen, eenfaem volck, aen wie ontijdigh fterven
Doet misfen uw behulp , doet uwen hoeder derven:
Of die het kranck geftel met droeve pofen dreyght,
Of die het eynde felfs nu totter aerden neyght:
Het is om uwent wil, dat ick vernieude fnaren
Gingh hechten aen de luyt, en met de ftemme paren;
Het is om uwent wil, dat ick genegen ben,
Noch eenmael Zeeufch gedicht te ftorten uyt de pen.
Ick heb'et aengemerckt, dat uwe groene jaren
Ontrent het vrouwen-ampt zijn bijfter onervaren ,
En dat'er menigh wijf niet recht befeffen kan
De regels van de trou, het voor-recht van den man;
Ick heb'et aengemerckt, dat in het kinder-telen
Veel menfchen al te los met hare luften fpelen,
En dat men menighmael ontrent een aerdigh kint
Noch voetfel na den eyfch, noch goede regels vint;
Ick heb'et aengemerckt, dat veel bedaeghde lieden
Haer eygen wederpaer geen fucht en konnen bieden ,
En dat een jonge weeuw,, door al te korten rouw,
Veel quade Hagen doet ontrent een nieuwe trouw.
Ick hebbe ja gemerckt , dat even kloecke mannen
De ftrengen van de trouw of wat te vinnigh fpannen ,
Of blijven even felfs in haren plicht te kort,
Soo dat de meefte feyl oock daer niet felden fchort.
Dit heeft in my de luft van dichten aengefteken,
Om tot het ganfche lant noch eens mogen fpreken ,
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Misfchien of ick het ,volck mocht trecken door de fmaeck ,
Van dit mijn nieu gedicht en ons gemeene fpraeck;
Misfchien of onfe pen iet neder konde fetten ,
Dat aen de rouwe jeught eens nader dede letten ,
En weer aen de trou de befte dagen geeft,
En hoe men onder een in rechten vrede leeft.
Het is weleer gefien , dat even door gedichten ,
De menfchen boven al haer lieten onderrichten :
En dat een woefte fchaer, noch in het wout verfpreyt ,
Door fangh is ingetoomt, en tot de deught geleyt.
Nu, vrienden , laet de tucht in uwen boefem veften,
En duyt de flechte kunft en onfen dienft ten beften ;
Al fchijn ick fomtijts hart, leeft echter door en door,
Of fchoon het bietje ftraelt, het geeft'er honigh voor.

Soo haeft uw naefte bloet gedenckt aen uw befteden,
Soo gaet, voor elle werck, tot Gode met gebeden i);
God is de rechte bron , de gront van echte min ,
In hem alleen zy hier en elders uw begin.
Daer is , o teere maeght! een groote faeck op handen :
Men fmeet om uwen hals een jock van ftale banden ;
Indien het wel geluckt, het is een groot gemack ,
Indien het qualick valt, het is een eeuwigh pack.
Ghy mooght een rijck befterf van uwen vader erven,
Ghy kunt een fchoon juweel van eenigh menfch verwerven,
Ghy fult, by vrienden hulp, bekomen ftaet en eer;
Maer wel gepaert te zijn, is niet als van den Heer 2'.
Hoe rijck van eenigh goet, hoe wel men is geboren,
Wanneermen qualijck trout, dan is'et al verloren al ;
Van daer wort ons de vreught verandert in geklagh;
Geluck en ongeluck hanght aen den bruylofts-dagh.
Al wat de keucken eyfcht, al wat de menfchen hoeven,
Staet aen den kooper vry voor al te mogen proeven ;
En, foo het niet en valt gelijck het eerftmael fcheen ,
De koop is ongedaen , men fent'et weder heen.
't Is ganfch een ander dingh wanneer men komt te trouwen,
Wat iemant daer beproeft, dat moet by eeuwigh houwen,
Want houwen is de naem. Wijs, fot, gefont en kranck,
Men is'er aen geboeyt zijn leven dagen lanck 4).
Het wijf wort door den man ter eeren hoogh verheven 8),
Of, in het tegendeel, tot fchande neergedreven,
Het wijf, na datfe trout, komt, na den eerften nacht,
Of tot een hooge ftam, of tot een laegh geflacht 6).

1) Siet Gen. 24. 12. Ara cos, qui Chriftianee militia! nomen dederunt, merle femper fait in exordiendis mattimoniis, sedum aliis rebus gravibus, fummi Rectoris ac Domini numen implorers
1. 2. C. de offic. prefect. praetor. Africa!. Novell. 109. de privil dot. hived. mulieris non prteftand.
2) Huys en goet erftmen van de ouders, maer een verftandige vrouwe komt van den Heer. Proverb. 19. 14.
2) Het Franfch fpreeckwoort feyt: n n'eft bien ne qui n'eft bien maid.
4) Licet meteri contractus quandoque poefint contrahi ad cerium tempus, § omnis Inft. de verb. oblig. matrimonium tamen ad certum tempus non contrahitur. glosf. in c. omne. 27. queft. 2.
6) Splendent enim uxores honore maritorum. 1. fteminte ff. de Senator. Et cum focus fint divini et humani juris, indignum lee teftimat, marito. in altisfimo dignitatis grads conftituto, uteri'
dignitatem pariter non conerefcere. 1. fi liberorum. C. de nupt.
6) Si le mary eft noble, it annoblit fa femme rotnriere. 1. fceminte ff. de Senat. 1. cum te. 1. ult. de nupt. Et fi la Damoifelle efpoufe nn roturier, elle perd fa noblesfe. Bald. in 1. 1. C. de
dignit. Ideoque Virgiuiam Auli filiam patrieiam, plebejo nuptain, matrons! Pudicitise feeds areuerunt , tanquam defiiafet esfe patricia, qua! plebejo nupta esfet. Liv. lib. 10. Et filia naturally,
nupta legitimo, cfficitur legitima. Angel. in § quod vero in Auth. quid. mod. nat. effic. fui.
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Al kreegh uw wederpaer de witte lazerye '),
Al kreegh uw wederpaer de fwarte rafernye 2),
Al kreegh uw wederpaer het aldervuylfte zeer,
Hy blijft uw man, uw vooght, uw booft en overheer.
Alwaer uw bed-genoot met roovers aengefpannen,
Al wort hy uyttet lant om eenigh quaet gebannen,
Al is by fun of fchelm, fchorluyn, of opperdief,
Al haetje zijn gebreck, hy blijft uw weerde lief 3).
Dit onverbrokei jock is van de groote fakers,
Die, na een quaden flagh, niet recht en zijn to maken 4).
Siet, wat een vaften bant! te fcheyden man en wijf,
Wort al te dier betaelt, het koft eens menfchen lijf.
Is dan aen dit begin foo wonder veel gelegen,
Soo is'er grooten noot van Godes eygen zegen ;
Wel aen dan , weerde maeght, in dit onfeker lot,
En gaet tot geenen man, of gaet tot uwen God.
Peynft vry, dat echte trou, en hare vafte banden ,
Sijn fteunfels voor het huys, zijn ftijlen van de landen,
En ftutten voor den Staet, en ftoffe voor de kerck,
En dat'er vafte grout dient tot een laftigh werck.
Die eertijts was gefint een rijcken oeghft te winnen ,
Riep Ceres tot behulp. Een, die begon te minnen,
Gingh Venus offer doen. Voer iemant over zee:
Neptune, riep het volck , verleent een goede ree!
De minfte van den hoop, oock in de flechtfte dingen,
Wift ieder houten beelt zijn offer toe te bringen;
Ghy, bidt in dit geval den Schepper van de vrou,
Den vader van den man, en vinder van de trou;
Bidt om een bed-genoot , die op gefette reden ,
Niet als een jonge wulp, in echte komt getreden;
Bidt om een bed-genoot , die met u leven magh
Een leven fonder twift, tot uwen leften dagh;
Bidt, dat haer niet alleen uw handen mogen voegen ,
Maer dat een heyligh vyer verbinde met genoegen
Twee herten eens gefint; bidt, dat uw fwacke jeught
Magh ruften op den balck van zijn befette deught.
Bidt, dat een ftille geeft, van boven afgefegen,
Magh leyden uw gemoet, magh uwen man bewegen
Tot onderlingh gedult, en na gemeenen wenfch,

Doch meeft tot Godes eer, het eynde van den menfch.
Leert van den elephant de gronden van de zeden ,
Die, als de fonne rijft, gaet in het water treden,
En, van een reyner aert als menigh ander dier,
Spoelt al de leden af, en bidt op zijn manier.
Ghy, om uw teere Item tot uwen God te brengen,
Wilt niet als reyn gepeyns op uwe finnen fprengen;
Drijft alle ffim bejagh van fnoode tochten uyt,
En wort een ware maeght, eer datje wort de bruyt.
Bedenckt , als vrienden raet u vordert om te paren,
Dat u een guide fon, een leytfman uwer jaren,
Dat u een helle glans komt daelen uyt de lucht,
Dus fuyvert uw gemoet van alle quade fucht.
Wat trout'er menigh paer (gewis tot haerder fchanden)
En raeckt het reyne bont met ongewasfen handen !
Want, fchoon het mettet lijf genaeckt het echte bed,
Ten heeft noyt recht geleert de reyne kamerwet.
Ghy, handelt niet alfoo; maer wickt in uw gedachten
En wat'er dient gedaen , en wat'er ftaet te wachten,
En wat een laftigh werck uw teere jeught begint,
En tot hoe weerden ampt u defe ftaet verbint!
Denckt, wat'er noodigh is, om foo het dient te paeren ,
En hoe een echte vrou haer eere moat bewaeren ;
In 't korte, wieje zijt, en wieje neemt ter hant,
Aleer uw vryen hals genaeckt den engen bant.
Ghy mannen niet-te-min, naerdien wy uwe faeken
Hier made zijn gefint een weynigh aen te raeeken,
Ontfanght een korte les, u tot een oogh-genierck,
Ontfanght een kleyn bericht ontrent dit groote werck!
Indien ghy zijt beluft om wel te mogen trouwen,
Soo leert in dit geval vijf dingen onderhouwen:
Draeght eerftmael goede forgh te nemen uws gelijck,
Niet uytermaten groot, niet al te machtigh rijck 6);
Ten tweede, neyght'et hert, door krachten van de reden ,
En naer een goede naem , en naer gefonde leden 6);
Ten derden, foeckt'er een, die op gelijcken gront
Omhelft, benevens u, het Chriftelick verbont 7);
Ten vierden, fooje wilt in rechte vrede paren,
Verkieft de foete jeught, en niet de late jaren 8';

1) Nulla infimitas, etiam gravisfima, matrimonium confummatum disfolvit, ne quidem lepra, c. 1. et 2. de Conjng. Leprof. quod et noftr tenent. Schneyd. ad tit. Inft. de Nupt. num. 36.
elleg. ex jur. Civil. L. Si cum dotem. § maritus. fol. matr. Quid enim tam humannm eft, Tiara fortuitis cafibus mulieris maritum, vel naorem yin participem esfe? Imo qnidam volunt hoc
cafu ne quidem quoad thomm et mutuam fervitutem fieri divortium, fecundnm Panorm. per c. 2. de conjng. Leprof. ita Schneyd. d. loc. cum mnlier fui poteftatem non habeat, fed vir, et
contrit. Alii tamen, complexum connnbialem partem fanam prmftare non cogi. Non licet , inquinnt, maim facere, ut eveniant bona: malum fieret , fi occafio daretnr morbum iftum propagandi ,
hoc ono colore quod conjux non fit deferendus; fatis Rape esfe fi fervitium tegro prseftetnr in aliis , vel per fe , vel per alium. Vid. addit. ad Schneyd. d. loco.
2) Licet furor matrimonium impediat , ne contrahatur,, contractnm tamen non disfolvit. 1. furor. ff. de fponfalib. cum fimilib.
3) Muller, pro furto vel alio delicto mariti , maritum deferere non debet. c. res uxoria. extra de divort. Idem difponitur jure Civili. 1. res uxoris. § fin. autem. C. de donat. inter virum et
uxorem Hue fpectat Matth. 18. verf. 25. Ubi fervns venditur et etiam ipfins nxor. et Genef. cap. 4. uxor Caini etiam poft homicidium ipfam fecuta legitur, , et coacta ferre calamitatem mariti.
Schneyd. ad Inftit. tit. de Nnpt. num. 35. Hodie neque exilii pcena, neque relegatio ad triremes conjugium disfolvit. Bez. de Divort et Repnd. fol. 339. ohm quoque neque deportatio neque
aquae et ignis interdictio matrimonium dirimebat, ut aperte fancivit Juftinian.
4) Rupto ant luxato membro, fuccurrit chirurgns; matrimonli pedicia infceliciter illigato nullus invenitur medicos. Erafm. Nihil magis ferio agendum, quam quod poftea mutari non
poteft. Heynf. Epift. ad Primerinm.
5) Huwelijck fchijnt de naem te hebben van uw-gelijck. Quidquid eft disfimile ant nimium , in Republic& feditionem, in familii moleftiam creare folet. Heynt qui fuavitatem quterit conjugis,
ne fuperiorem cenfu ambiat. Ambrof. lib. 1. Abrah. Petri. Infolena malum eft, beata nxor. Seneca.
6) Amorem incipientinm anribus, Olympia jndicabat, non oculis, idqne Plutarchus fuadet.
7) Quomodo poteft conjugium dici , nbi non eft fidei concordia P Amb. lib. 9. Epift. 1.
8) Placet Ariftoteli, Hefiodo, Xenophonti et aliis magnis viris, fatius esfe virginem teneram dueere, qu te e parent= fedi bus nibil adferat prteter pudicitiam, ac verecnndiam , et mores ad
mania dociles: non enim in tante ingeniorum varietate, qurevis inftitutio cuivis accommoda; pr Eefamptum eft enim (ut eleganter fcribit Ulpian. in 1. preecipiunt. ff. tedilit. edict.) ea mancipia
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Ten leften trout'er geen, noch fchoonder in gelaet ",
Noch hooger van begrijp 2) als in de middelmaet.
Het vryen heeft gedaen , de wijfte van de magen 3)
Die komen aen den vooght of aen den vader vragen ,
Of hy een vlugge maeght wil geven aen den man ,
En of hy voor een vrient een dochter misfen kan.
Ten wil , o grage maets, niet alle tijt gelucken
Het bloemtje van het huys foo licht te mogen plucken ;
Het (tuck wort uytgeftelt, en dapper overleyt ,
Eer dat het groote woort ten leften wort gefeyt:
Men gaet voor alle werck ten naeften ondervragen ,
Hoe fich de jonge quant heeft over al gedragen ;
Wie dat zijn mackers zijn , en waer by heeft verkeert
En hoe hy heeft geleeft, en wat hy heeft geleert;
En of hy oock het huys fal weten op te bouwen ,
En of hy wijf en kint fal konnen onderhouwen ,
En wat'er in den dranck uyt zijnen monde leeckt,
En der oock een man in zijnen boefem fteeckt.
Hoort, jonge lieden , hoort ! indienje zijt genegen
Te paren na den eyfch, leert uwe faken wegen ;
Leert u van eerften aen gewennen tot de deught ,
Leert wijs en nuchter zijn , oock in de losfe jeught.
Al wat de jonckheyt feylt, tot aen de minfte dingen ,
Sal vryers hinder doen , en voor de fchenen fpringen ;
Het fchaet hem alle tijt die eenmael heeft gefchroeft ,
Een vryer wort in als, gelijck het gout, beproeft ;
Een vryer moet de fweep van alle tongen dragen,
En wort als naeckt geftelt door innigh ondervragen ,
Lijt wat de (potter rah, en wat de nijder baft ,
Een vryer wort in als ten nauften ondertaft 4',
Een vryer wort gefift ; wat is'er noch te feggen? —
Een vryer moet het lijf als op den roofter leggen,
Om daer, gelijck een worft, te werden omgewent,
Tot dat men aen den reuck zijn roet en reufel kent,
En al met dubbel recht; een dochter uyt te geven ,
Om met een vreemden man haer dagen af te leven
Is vry een fwaer befluyt, is ja een deftigh werck ;
Geen vader kom'er aen , als naer een rijp gemerck
Maer onder dit beflagh zijn duyfent loofe rancken
Om , met een flimme treck, een vryer af te dancken :
De jonghman is gefchickt en van een goet beleyt ,
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De vrijfter heeft bykans het blyde ja gefeyt,
De buerte fpreeckt'er van, en , defen onvermindert ,
Men weet niet waer het fchort, de fake wort verhindert;
Vraeght iemant waerom dat? de vooght fit in het riet,
De vooght befit het goet, en daerom wil hy niet.
Hy weet een vreemde lack, hy weet een maer te vinden ,
Hy weet het jonge dier iet op de mou te binden ,
Hy ftelt als op een ry, al wie'er qualijck trouwt ,
En ftoot geduerigh om, al wat de minnaer bouwt.
Daer flipt de kabel los , daer gaet de vryer henen ,
Die kropt de fmaetheyt in en deckt de blaeuwe fchenen;
Dus wort de goede maeght haer befte vryers quijt,
Onvruchtbaer in het bed , maer fwanger van de fpijt.
Fy van het flim bedrogh, en van de loofe grepen,
En van het vuyl bejagh, en van de blinde nepen!
Fy van het fnoode volck, dat om zijn eygen baet
Een vlugge maeght belet, en van het trouwen raet!
Ghy, laet, o waere vooght! laet defe rancken varen ;
Laet ja, de rijpe jeught ter rechter ure paren,
En fet geen hinderpael ontrent den echten bant,
Dat is de jonckheyt nut, en dienftigh voor het lant.
Noch viut ick even bier, ick vinde ja gebreken
Die in den boefem felfs van eygen vaders fteken ;
Veel roemt'er bijfter hoogh, en ick en weet niet hoe ,
Maer even na de feeft foo blijft de beurfe toe '".
Of fchoon het eenmael fchijnt de fake wil gelucken ,
Soo fchift het groote woort, en breeckt in kleyne ftucken.
Men geeft een huys, een fchuur, en ick en weet niet wat ,
Ten hooghften ingeftelt, ten dierften aengefchat.
Voor beyde dient gemijt. De rechte bruyloft-wetten
Vermanen al het volck bier op te willen letten ;
Dus wie een dochter heeft, en niet te grooten goet,
Die toone met den mont niet al te grooten moet 7'.
Een die geweldigh pocht, en niet en meynt te geven,
Maeckt van de foete trou een ganfch onruftigh leven ;
Want als de vader looft, en laet'et onbetaelt,
Soo wort'et aen het kint, zijn naefte bloet, verhaelt 8 ) .
't Is even bijfter vies, en dienftigh af te keuren,
Dat iemant fwagers paeyt met opgeraepte leuren ;
Geeft, geeft, in ware daet, niet in een losfen droom,
Geen vogel in de lucht, geen exter op den boom;

, trita (1'0 ac difticile esfe reformare, et ad fuos mores formare, quo loco Salicet. et Cepoll. recte notant viduas
quay rudia font, fimpliciora esfe, et (amnia minifteria aptiora et magis
fcire fua et aliena vitia, ideoque etc.
1) Superbi vultus formofarum; unde Socrates, spud Laört. in vita Arift. formam oligochronion t y tannida; exigui temporis tyrannidem appellate Ergo ftata forma (ut Ennius loquitur) five
nxoria (ut Phavorinus Philofophas apud Gallium lib 2. cap. 6.) haec optima, et propterca eligenda. Geen y, geen Fy. Het Italiaens fpreeckwoort feyt: Bella moglie. ma fenza doglie.
2) Vide Heynf. Epift. ad Primer. ubi, quatenas ingeniofa uxor esfe debeat, disferit.
3) Imperatoris conftitutiones in nuptiarum folemnitate nobiliores ex re familiae vocari fuadent; quorum prudentia et auctoritate conventions omnes ineantur. I. tam dementia. C. de Epifcop.
audieut. 1. fi furiofi. C. de Nupt.
4) Het Engels fpreeckwoort is goet: In wedding and thriving a man moft take counfell of al the world.
5)

Cum Chriftiana lex nullam faciat fpem dirimendi matrimonii, quod femel coiit, leute in eo feftinandum. Eraf. tract. de Chrift. matrim. for. 29.

Querelam inftituit, et deteftatur has et alias tutorum ac curator= fraudulentas artes Damhoud. tractatu, quem infcribit: le refuge des Orphelins. tit. des Tuteurs et Curat. num. 8, et fequent.
Eenige ouders loven veel, maer geven Met. Eenige keen veel, maer geven weynigh , of niet behoorlijck. Eenige lovers niet, en geven niet. Van de twee eerfte foorten wort hier gehandelt,
van de Idle op een andere plaetfe hier na.
6)

Multi duxere line dotibus uxores, quidam dictas non accepere. Seneca lib. L controv. 9.

Maritus, dote promisfi et non foluth, uxorem alere non tenetur : fecus, ubi nulla promisfio; uti volunt D. D. e Bald. in 1. fin. nu. 1. C. ad Vellejan.
8) Perniciofe peccant parentes ambitiofi , qui in tractatu matrimomii aureos montes pollicentur, , nuptiis autem fubfecutia parum ant nihil praeftant, And. Gail. lib. 2. obfer. 87. nu. 4.
Bene Neoftadios ex fententia foprenine in Hollandia Curiae annotavit id quad vulgO diei folet: met een man mash men loran, met eon maeght moet men geven, non fie intelligi deberi ,
7)
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Geeft dat een lichaem heeft, geeft van de ronde fchyven,
Waer voor men boter koopt , en die den heugel ftyven,
Geeft lant, dat vruchtbaer is, of renten wel gegront,
Doch al tot rechten prijs , en op den rechten ftont.
Uw fwager is geftoort, misfchien niet fonder reden ,
En, fchoon uw dochter vleyt, noch is by niet te vreden,
Een ftroo, een enckel fant , dat is hem in de weegh,
En fchoon het iemant weert, noch is'et niet ter deegh.
Gaet, luyfter voor de deur, of buyten aen de glafen,
Ghy fult het jonge volck geweldigh hooren rafen,
En vraeghje dan , waerom het lief gefelfchap kijft?
Soo weet dat uwe beurs te langh gefloten blijft.
Komt, wijfe vader, koomt, en fet u om te tellen,
Ghy fult het nieu gefin wel haeft in vrede ftellen ;
De gave van de bruyt, het foete nacht-gewin
Jaeght ftuere vlagen uyt , en brenght geruftheyt in.
Ghy vaders niet-te-min, die fonen hebt te trouwen,
En fchuyft niet alle laft ten halfe van de vrouwen,
Wy maenen even u, en meynen dat de man
Niet meer, als eenigh wijf, met woorden trouwen kan.
Het is een vuyle fpreuck : met dochters moet men geven ,
Met fonen ftaet'et vry , al is'er veel gefchreven;
Neen, rouwe gaften, neen verftaet den rechten gront,
Daer is geen quade trou ontrent het goet verbont,
Daer is geen onderfcheyt van mannen ofte vrouwen ,
Beloften maken fchult, en dienen onderhouwen;
Dus ofje man, of maeght, of ander mackfel zijt,
Geeft dat'er is belooft, en op den rechten tijt.
Wanneer men oorlof neemt aen al de buyte-gaften,
Dan is 't de juyfte ftont om in de beurs te taften;
Want als de fpeelman fwijght , en dat'er niemant finght,
Dan luyt'et bijfter wel, indien de penningh klinckt.
Het gelt is ja verdient foo haeft de vrienden reyfen ,
Dus wilt om defe tijt op uwen fwager peyfen;
Roept eerft het nieuwe paer, en dan het naefte bloet,
En geeft de jonge lien het toegefeyde goet.
Vermaentfe tot de tucht, en leertfe goede wegen,
En, voor het lefte woort, foo wenfcht haer Godes zegen;
Hy is in voile maet, hy is te mael beleeft ,
Die fonder morren looft, en fonder marren geeft.
Een woort noch totten vooght : als uwe weefen trouwen,
Soo wilt uw vrecke fucht met krachten wederhouwen,
En maeckt geen vuyl bedingh, en pluckt den vryer niet,
Gelijck men vry genoegh in onfe tijden fiet.
Wat heb ick menighmael, en op verfcheyde ftonden
Al grepen opgedaen, al rancken ondervonden,
Al laegen aengemerckt ontrent de reyne trou,
Juyft daer een giere vooght een maeght befteden fou!

Men vint'er over-al die niet en Cullen vreefen,
Te taften in het goet van moederloofe weefen;
En als haer onderwint dan op het eynde draeyt,
Soo ftaen de faken flecht , en over al bekaeyt.
Ick heb'er een gekent van defe loofe guyten ,
Die, als het trou-befpreck ftont even om te fiuyten,
Gingh zijnen vryer aen , en feyde : macker, fiet
Of teyckent dit befcheet, of, neen , men doet'er niet ;
(Hy bracht een ftaet, een clot, een quijt-fcheld daer beneven,
Wel bondigh ingeftelt en na de kunft gefchreven);
De jonghman , of hy fchoon de boofe laegen fagh,
Schreef wat hem wert gevergbt, en juyft gelijck het lagh.
Noch hielt de lincker aen , en fprack : hier is te wegen ,
Wat vlijt en groote forgh dat alle vooghden plegen ;
Ghy , die nu mijnen dienft tot uwen nutte keert ,
Weeft danckbaer na den eyfch, en foo de reden leert.
De vryer, die den vraet toen geenfins wilde tergen ,
Beloofde wonder veel, beloofde gouden bergen,
Beloofde fonder flot, en, tot een nader pant,
Gaf op den ftaenden voet een fchrift van eyger-hant.
Wat gaet'er vorder om? juyft na de bruylofts-dagen
Soo gingh de nieuwe man zijn dingen ondervragen,
Sijn ftucken overfien by vint het gantfche kloen ,
En leert, door wijfen raet, al wat'er is te doen :
Eerft gaet hy tot den vooght, en wijft hem vreemde ftreken,
Die in het duyfter hol van defen handel fteken ,
Hy bidt, dat hy de faeck, tot mydingh van gefchil ,
In ftilte, fonder twift, te rechte brengen wil.
Hy feyt hem boven dat, zijn gunft te willen toonen ,
En met een rijck gefchenck zijn dienft te fullen loonen,
Indien by reden pleeght; de vooght, een rechte gier,
Hoort al de klachten aen , maer achtfe niet een fier.
Het ftuck komt voor het recht, de fake wort befchreven,
De vooght moet op een nieu en blijck en reden geven
Van zijn geheel beleyt; het fchrift en baet hem niet ,
Om dat de ganfche wet de flimme wegen fiet.
't Is niet alleen gewelt, daer iemant wort gedwongen
Met mesfen op de keel; maer alle vreemde fprongen
Die luft of minne drijft, zijn even foo gefchat
Als of een moorder felf ons op den boefem fat.
Al waer de liefde grijpt, daer zijn gewisfe prangen
Die als een taye klis aen jonge finnen hangen,
Dus, als de vreefe treft hem die een lief verkieft,
Soo lijt by meerder laft als die het lijf verlieft.
Wat fal een jongh-gefel in dit geval verdrieten,
Indien by wort geleyt door hope van genieten?
Wat lijt een vryer niet als 't hem de vrijfter gelt?
Een wenck is hier een wet, een woort is ja gewelt.

quaff fatis fit cum viris feu fponfis promitti, imo aeque maritos ad praeftationem eorum , quae promisfa funt in fubfidium matrimonii, uti mulieres, aftringi, fed id ita jactatum esfe oh
liberrimam maritorum adminiftratsonem, qua, fi fidem violate velint , fponfores fuos eel fola acceptilatione ii promisfis liberare posfunt. Vide rer. jud. obferv. 11. in not.
Quod amor fuadet, libido exprimit, fruendi defiderium extorquet , id omne per vim exigi videtur Annae. Robert. rer. jud. lib, 1. cap. 2. Magni affectus jur y non fpectant Quintilien.
Exod. 22. 22. Pupillos gratos esfe debere erga tinores re hene gefta, et guomopo , vide Damhoud. an refuge des Orphelis , cap. ult. num. 9.
Recta Paulus Jureconfultus , non debent (inquit) venalia esfe matrimonia. 1. 2. ff. de donat. inter vir. et uxor.
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Ick bid u, lieve vrient, die vaderloofe dieren
Moet leyden tot de tucht, en na de reden ftieren ,
Hebt acht op uw beroep , die nu de vader zijt ,
Hebt acht op uwe jeught, en dat in ware vlijt ;
Ontpluymt my nimmermeer uw teere pimpel-meefen,
Want God is boven al een wreker van de weefen ;
Siet, datje met befcheyt 11W weerde plichten doet ,
Niet om het vuyl gewin , maer in een reyn gemoet.
Ghy weder, foete jeught, tot rijpte nu gekomen,
Die, als een vader felfs hebt over al vernomen
In die het niet en was, zijt heufch, gelijck het dient,
En toont hem voile fucht, gelijck een ware vrient.
En als het foo gebeurt, dat uwe rijpe zeden
Misfchien op haren tijt gelijcken dienft betreden ,
Soo quijt u voor den Heer; ghy weet hoe grooten baet
Dat van een trouwen vooght op teere weefen gaet.
Na vlijtigh onderfoeck , het maeghfchap komt te faemen
Om op het troubefpreck een voet te mogen raemen ,
Hier ftelt men in beraet , wat reden of geval
Het in te brengen goet te famen mengen fal.
Een gunt'er aen de bruyt niet boven haer juweelen ,
Een ander wil de winft eenpaerigh laeten deelen ;
En elders wil het volck, dat onfe nieuwe man
Sal flaeven voor de koft, gelijck een rechte Jan;
Noch een van viefer aert, al geeft hy rechte panden
Hout even dat hy geeft geduerigh in de banden,
Laet aen het nieu gefin niet als het naeckte blat
En bint de vrye trou aen ick en weet niet wat.
't Is felfaem , dat de fucht van hebben, krijgen , houwen ,
Soo grooten rolle fpeelt, daer echte luyden trouwen,
Men dinght van alle kracht , men disfelt op het goet,
Gelijck men op de inerct, of in de kraemen doet.
Voor my, wanneer ick weegh de gronden defer faken ,
Soo ben ick weer geneycht om geen befpreck te maken ,
Of fchoon ick eenigh dingh tot meerder vrede fchrijf,
Noch wil ick, dat het goet in rechte vryheyt blijf.
Dat is het eerfte recht, vermaert aen alle zijden ,
Geprefen van het volck, gebruyckt in oude tijden,
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Wanneer de ronde jeught trat in de weerde trou ,
Niet om het loofe gelt, maer om een lieve vrou
Toen riep het bruylofs-volck, als tot een hoogen fegen:
Nu heeft de jonge bruyt, met haren vrient, gekregen
Gemeenfchap in de forgh, gemeenfchap in de luft,
Gemeenfchap in 't gewoel , gemeenfchap in de ruft,
Gemeenfchap in verlies , gemeenfchap in het winnen,
Gemeenfchap in het lijf, gemeenfchap in de finnen ,
Gemeenfchap in vermaeck , gemeenfchap in den druck,
Gemeenfchap in 't gevaer, gemeenfchap in 't geluck ,
Gemeenfchap over al 1); dat zijn de rechte gronden
Waer op in ouden tijt de wijfe vaders ftonden.
En dus is 't dat men noch in veel geweften doet,
Alwaer het echte bont gaet op den ouden voet 2).
Waerom is onfe kuft van dit gebruyck geweken?
Hoe compt de ronde Zeeuw aen defe loofe ftreken?
Waerom niet oock het goet gedommelt onder een,
Daer huys , en bed, en lijf, ja finnen, zijn gemeen?
't Is belt het ganfche kraem in eenen hoop te brengen ,
Dan fullen , by gevolgh, de finnen beter mengen ;
Ghy dan , die vrede foeckt, en ftelt geen eygen goet
Byfonder in de beurs, byfonder in 't gemoet.
Hoe menigh fwaer gefchil wort in het hays gedreven
En voor het hof gepleyt, om dat'er is gefchreven 31!
Gewis, hy die het wijf heeft by den man gefet ,
En heeft de reyne vrou niet metten inckt befmet 4).
Hoort: vooght en vader, hoort: veel dit en gunt te fchrijven
En fal geen losfen aert uyt domme finnen drijven,
Ten fy dan ghy het goet uw fwager toevertrout,
Soo is'et feker heft, dat ghy uw dochter hout.
Voor my , ick fpreecke ront: 'k en fal geen dochter geven
Aen een die zijn beroep niet recht en kan beleven;
Maer als een jonghgefel hier over my voldoet,
Soo is de dochter zijn , en oock het vrye goet.
Ick weet, dat deef' en geen acht dienftigh iet te fchrijven,
Wanneer men luyden treft die grooten handel drijven ;
Op dat een jonge vrou, oock als het qualick gaet,
Magh blijven diefe was , en in haer eerften ftaet.

1) Nihil , inquit Columella , in domo conjugali aped prifcos dividnum confpiciebatur, , nihil quod ant maritus ant fcemina proprium fui jurit esfe diceret , fed in commune confpirabatur ab utrique.
Lex antique Romeli fait: mulier vire legitime conjuneta fortunarum ac facrorum facia illi efto ; utque donuts ille dominus , ita haec domina. Meminit
Halicarnasf. lib. 2. Rom. Antiq.
Apud Germanos veteres (inquit Tacitus) ipfis incipientis matrimonii aufpiciis miler mouebatur venire fe laborum periculorumque fociam , idem in pace, idem in praelio pasfuram , aufuramque
et hint Batavis in hunc diem pro lege fervatur honoram communio.
1fchomachus spud Xenophont. ad uxorem: Domus haee nobis communis eft ; nam et ego cuncta quae mea runt in medium exhibeo , et to quaecunque attulifti omnia in commune depofuifti ,
neque ejus habenda ratio jam eft, utrum noftrum plena contulerit etc. lib. 5. de adminift. domeft.
Cicer. 2. Officior. prima, inquit , focietas in ipfo eft eonjugio ; proximo in liberis, deinde una domes , commit/la omnia.
Quin et Martialis alludit ,
Te Patrios mifcere juvant corn conjuge cenfus
Gaudentem focio participique vire.
2) Aped Germanos, Galles, Hifpanos, Anglos , id monis esfe teftatur Arnifae. de jure Connubior. cap. 7. num. 10.
Mr. Smith. de Anglis : Man and wife are two partners ; that is, all things are common between then, which were private before.
3) Tanta eft hominum perverfitas , ut ex nullo contractuum genere plus turbarum oriatur,, quam ex matrimonio. Erafm. de Inftit. Chrift. Mat.
4) Malta multi in pactis dotalibus ftipulantur, quae cum fervilia tint et naturali repugnent , millum effectum fortiuntur utpote fi aut fponfus in contractu antennptiali fefe obligasfet , ne
difcederet h domicilio uxoris, exiftimant plerique eum hoc pacto non teneri , cum fit fpecies fervitutis; Cum et alias modus adjectus legato, ut in illa civitate legatarius perpetue commoretur,,
ab ipfo legato rejiciatur 1. titio. 2. ff. de cend. et, demonft. et hanc fententiam defendit Did= in Epitom. de Sponf. et matr. c. 7. part. 2. num. 5.
Molise abique ceremoniae in fponfalibus : Menem manui jungebant Perfae, ex eodem pocalo bibebant Galatae, panem gladio divifum edebant Graeci, ignem filici excutiebant Lappones, panem
et aquam apponebant Romani, et albs bujufmodi olim et hodie in ufu, quae fingula hahent fauna myfteriuni. Alexand. ab Alexand. genialinm dierum lib. 2. cap. b. Olaus lib. 4. feptente. region
cap. 7. Scaliger. lib. 3. Poetises cap. 10. Polyd. Virg. de Inventorib. rer. lib. 1. cap. 4. Antonius Gubertus Coftanus in commentario 4e Sponfalib. tit. de nit. Nupt Ludovic. Ocel. Antiq. lib. 11. et 17.
De unnulo pronubo side Alexand. ab. Alexand. genial. Dierum. lib. 2. cap. 2.
Nerves a nnptiali digito ad con penetral. Genius lib. 10. c. 10. Vide Macrob. Saturnal. 1. 7. cap. 13.
Apud nos occultae conjunctions, id eft, non prim spud Ecclefiam profesfae, juxta fornicationem judicari periclitautur. Tertull. lib. de pudicit.
Magno tic perpetuo ufu rerum deprehenfum eft, rare cafe fortunate conjugia , quae demi= inter juvenem et pueliam colerunt. L. Vives.
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Doch hier valt wederom geen kleyn bedeneken tegen ,
Dat nu geen tijt en is met reden op te wegen ,
Het raeckt een ander werck. Wel aen dan, foete luyt,
Keert weder daerje waert, en (poet u naer de bruyt!
Ten is van heden Diet, maer over duyfent jaren ,
Wanneer in rechte min twee jonge lieden paren,
Dat yeder lantbegrijp gebruyckt een eygen vont ,
Gebruyckt een eygen merck , ontrent het trouverbont.
Hier gingh men zijnen dorft uyt eenen heker lavers ,
Als maeght en jonghgefel de rechterhanden gaven ;
Daer wert een helle vonck geflagen uytte key
Wanneer een foeter vyer quam fijgen tusfchen bey.
In Griecken gaf men broot, eer dat men gingh beloven,
Gebroken door het fweert en overmits gekloven,
Dat greep het jonge paer, een ieder at een ftuck ,
En ftracx quam al het volck, en boot de bruyt gel uck.
Noch in een ander oort wert even bloet getogen,
En onder een gemenght, en over hant gefogen;
En die in onfe kuft voor defen is getrout,
At eerftmael met de bruyt, broot, peper, en wat font.
Siet, waer een eerlijck man zijn dochter wil befteden ,
Daer fijn aen alle kant byfonder bruyloffeden;
Waer uyt ten vollen blijckt, dat oock het roufte lant
Vint eenigh diep geheym ontrent den echten ban t.
By ons, wanneer de trou op heden is befchreven ,
Soo wort'er aen de bruyt een fijn juweel gegeven ,
Een eygen trougefchenck van gout of diamant,
Geen lijfcieraet alleen, maer oock een zielepant.
Noch fiet men even dan, met fonderlingh vernoegen
De bruyt en haren vrient de rechterhanden voegen,
En dus, fiet, wort de gront van echte troll geleyt,
En , met gelijcke luft het groote woort gefeyt.
Maer waerom defen ringh niet daer het dient gefteken,
En van een goet gebruyck moetwillens afgeweken ?
Het was, gelijck het blijckt, de ringer naeft de pinck
Aen wien het trou-juweel in ouden tijden hinck;
Die . heeft een hooger maght, op wel-gegronde reden ,
Die heeft een beter recht , voor al de kleyne leden,
Te dragen dit kleynoot , een pant van ons gemoet,
Dat nu door enckel pracht de voorfte vinger doet :
Men hout , dat even hier een ader is gelegen,
Die met een fijne ftrael komt in de borft gefegen,
En als'er eenigh dingh aen defen vinger roert,
Dat wort van ftonden aen het herte toegevoert.
Dies als een jongh gefel, met foete min bevangen,
Komt zijn gewenfchte trou aen defen vinger hangen ,
Dat klopt als aen de borft, dat roert de geeften om,
Dat roept de ganfche feel tot haren bruydegom.
En, fchoon oock rijper facht gaet tot haer oude dagen,
De rinck des niet-te-min , op hare plaets gedragen ,

Sent boden alle tijt , fent poften aen de ziel ,
Op datfe nimmermeer in quade pofen viel.
Noch overtreft de pracht uyt fotte waen gedreven ,
Die heeft de trou verplaetft, en aen het oogh gegeven ;
Want fiet, in onfe tijt de wijfer draeght het gout,
Dies is (gelijck het fchijnt) het lijf alleen getrout.
Waerom is dit gebruyck , een fpore tot de feden ,
Waerom is dit gebruyck gebannen uyt de fteden?
Wel , fooje niet te nieuw , of niet te los en zijt ,
Soo draeght het trou-gemerck gelijck in ouden tijt.
Siet daer een jonge maeght behoorlijck opgedragen
Aen haer befcheyden deel, met wile van de magen
En ouders rijp beleyt, fiet daer een rechten voet,
Hoe dat een jonge bruyt een vrouwe worden moet !
De fnoode linckerny van heymelijck beloven
Rijft uyt een geyle borft, als uyt een heeten oven ,
't Is menighmael gemerckt , ten deught gemeynlijek niet
Wat uyt de domme jeught, en fonder raet gefchiet .
Wy zijn hier niet gefint in 't breede van te fpreken ,
Of tot een laugh verhael hier over uyt te breken,
Een fake niet-te.min is weert te fijn bedacht,
En dient hier voor de jeught tot leere bygebracht:
Een moedigh Edelman 2), die op de Franfche kuften
Had langen tijt gedreyght een vlote toe te ruften ,
Was nu te mael gereet tot zeylen over zee,
Na eenigh rieckend lant , of tot een guide ree.
Sijn vader was geruft een ruyme tijt geleden,
Sijn moeder naderhant den eygen pad getreden,
Een fufter, fonder meer, juyft in haer frisfche jeught,
Was hem de meefte forgh, was hem de meefte vreught
Hy fcheen voor zijn vertreck haer op te willen dragen
Of aen een trouwen vrient, of iemant van de magen,
Op dat het teere pant daer mochte zijn bewaert,
Terwijl by met de vloot de werelt ommevaert.
Sy in het tegendeel feyt niet te konnen leven ,
Indien by fich alleen gaet op de reyfe geven;
Wil daerom nevens hem gaen dolen over al ,
Waer hem de goede God ter zee geleyden fal.
De broeder evenwel en wil het niet gehengen,
Maer foeckt het vreemt befluyt haer uyt'et hooft te brengen ;
Hy dreyght haer met de zee en alderley gevaer ,
Dat uyt de lange reys mocht komen over haer.
En des al niet-te-min by kanfe niet belefen ,
Dus , als het immers fchijnt alfoo te moeten wefen ,
Soo voeght by tot de vloot al wat haer op den tocht
Of dienftigh tot vermaeck, of noodigh wefen mocht.
Soo haeft de goede wint haer vaft begint te ftellen,
En waeyt te zeewaerts in, de ronde zeylen fwellen:
Een onvertfaeghde jeught, en menigh edelman
Geeft uyt een moedigh hert fich willens in den ban.

I) Sie Let plaekact van Keyfer Karel van den jare 1540. in de woorden: komen getnepnlick tot fvvaren eynde.
2) Siet dere gereidedenisfe voor waeraeldigh verhaelt by Simon Goulart. Aux II iftoires admirables de noftre temps vol. 4, cap. J. des affections defreglees griefvement ponies.
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Daer drijft de ftoute vloot, van boven dicke wolcken,
Van onder harde vloet en grondeloofe kolcken,
En des al niet-te-min, een fuel, een felfaem vier,
Rijft midden uyt den ftroom, eu treft het jonge dier.
Een van de frifte jeught maeckt door bedeckte loncken ,
Door brieven, ftil gefpreck , en duyfent minne-voncken ,
Dat by de befte plaets in hare gunfte wint,
Dat hy de meefte gunft in haren boefem vint.
Noch is'et niet genoegh, hy weetfe daer en boven ,
Door fonderlingh beleyt, hem trou te doen beloven;
En onder defen fchijn (gelijck het veeltijts gaet),
Soo glijt de losfe jeught in noch een ander quaet
De maen heeft haren loop nu drymael omgereden,
Siet daer een vremt gefwel aen hare teere leden ;
Sy, die voor defen was fris, luftigh, gau, en knaps,
Is flaeuw,, en bijfter meeps, en uyttermaten quaps;
Sy geeuwt, en fpickt, en fpout, oock aen den dis gefeten,
Daer isle dickmael flau, en dickmael fonder eten;
De Ridder,, die het oogh heeft eeuwigh over haer,
Wort, ick en weet niet wat, wort alle dingh gewaer.
Hy gaet haer fachtjens aen, en ftelt hem om te vragen,
Of haer het enge (chip, of haer de ftuere vlagen,
Of haer de vijfe reuck, of harde fpijfe quelt,
Of waerom datfe braeckt of aen de leden fwelt.
Rofette wert beftaen ; nu fiet men haer befterven
Nu blofen als een krieck; by vraeght'et anderwerven;
Sy, die het ongeval niet langer heelen kan ,

I

Seyt, datfe fwanger gaet, maer by een echten man.
Hy, om het rechte kloen van defen draet to krijgen,
En geeft haer anders niet, als koeck en foete vijgen,
Hout alle klachten in, en ftelt hem wonder koel,
Op datfe fonder fchroom fou melden haren boel.
Rofette, mits de faeck wort fachtjens opgenomen,
Verhoopt in korten tijt tot haren wenfch te komen,
Dus fpreecktfe luftigh uyt, en met een vollen mont,
Wie in haer jeughdigh hert foo diep gewortelt ftont.
Haer broeder treurt en fwijght. De fchepen ondertusfchen
Gaen foeken verfchen dranck, om haren dorft te blusfchen ;
En, na een klaere lucht, ontdecken feker lant,
Met aerdigh boom-gewas verciert aen alle kant.
Een ieder is verblijt, en, moede van de baren ,
Gaet ftellen zijnen loop om na de kuft te varen ;
Matroos is in de weer, en foeckt den eerften dagh
Wat dat'er voor een volck het lant bewonen magh:
Men vint geen menfchen werck, maer niet als wilde dieren
Die (tout en fonder anghft ontrent den oever fwieren,
En woelen over hoop; men tijt'er op de jacht ,
Dies wort'er menigh wilt de fchippers toegebracht.
Te midden in het wout zijn klare water-beken,
Die van het hooge lant tot in de dalen leken,
Daer gaen de gaften heen, en vollen menigh vat
Met fruyt, en aert-gewas, en met het verfche nat.
Rofette boven al, ganfch moede van de ftroomen,
Gaet nemen haer vermaeck ontrent de groene boomen,
102
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Verkieft een gave fchors , en fchrijft met eyger hant :
In fpijt van die het fpijt, Rofette mint Galant.
Galant in tegendeel brenght fich en haer te famen ,
En maeckt een mengel-moes van twee verfcheyde namen,
En fnijt'et over al; foo dat het groene wont
Veel ftreken van de jeught, veel minne-teeckens hout.
't Is al genoegh gemalt , men gaet'er fich bereyden
Om uyt de verfche lucht, en van het lant te fcheyden ,
Maer als het jonge paer fou varen na het boort ,
Soo treet de Ridder toe, en fpreeckt een heftigh woort:
„En pijnt u, jonge laf, niet in den boot te komen,
Ick hebbe defe macht u heden afgenomen,
Mijn fchip is u ontfeyt ; en ghy, mifbruyckte maeght,
Die uwen hooghften fchat ontijdigh hebt gewaeght,
Gaet vry met uwen pol, gaet in de groene dalen ,
Gaet vry uw flim bedrijf op alle boomen malen,
Uw vonnis is gevelt : ghy fult van nu voortaen
Hier foecken uw vermaeck , bier eeuwigh doolen gaen;
Ghy fijt uyt domme luft, en tegen alle reden,
Ghy fijt op eygen raet in dit bejagh getreden ,
Voltreckt het nu alleen, en oeffent uw gedult,
En Piet, hoe ghy voortaen uw faken redden fult.
Hier moet uw woonplaets zijn ; hier meughdy ganfche nachten
Verflijten in de vreught van dwafe rainne-klachten ;
Gaet, boet uw kriele luft in dit oneerlijck fpel ,
En maeckt'et fooje meught , en vaert voor eeuwigh wel !"
Soo haeft zijn reden end, by doet hun wapens langen,
Hy geeft bun jagers tuygh , om alle wilt te vangen ,
Mufketten, vogelroers , kruyt , lonten , hagel , loot ,
En ander kleyn beflagh, tot voorraet van den noot.
Stracx roeyt daer op het volck tot aen de groote fchepen,
En geeft den boot een touw om na te mogen flepen ;
Stracx vallen op een ry de feylen van de ree,
Stracx is de ganfche vloot te midden in de zee.
Daer ftaet het jonge paer verhart gelijck de keyen,
Vol druck, en evenwel niet machtigh om te fchreyen,
Niet machtigh om een woort te brengen uyt den mont,
En echter door het leet tot in de fiel gewont.
't En is maer kleyn verdriet , dat met geduerig klagen
Weet iemant, die het hoort , fijn fmerte voor te dragen ;
Gemeene droefheyt kermt, maer al te diepen feer
En vint geen open mont, geen fucht of tranen meer.
Na dat de koude fchrick een weynigh is geweecken ,
Beginnen aen de vrou de tranen uyt te breecken,
Sy geeft haer aen de zee, fy maeckt een hoogh geklagh,
Sy roept haer broeder aen , al watfe roepen magh:
„Och broeder, om de borft by my en u gefogen !
Och, wort doch nu eenmael in mijn verdriet bewogen ,
Of, foo het u belieft, dat ick verloren blijf,
Soo neyght toch eens het oogh ontrent een fwanger lijf :
Heb ick den doot verdient door onvoorfichtigh mallen ,
Ey, laet het kleyne fchaep niet in de ftraffe vallen ,

Doot geen onnoofel kint, geen ongeboren dracht ,
Die niemant eenigh leet oyt toe en heeft gebracht.
Siet, als een fwanger wijf heeft eenigh quaet bedreven,
Dat haer naer rechten maeckt onweerdigh om te leven ;
Sy wort noch evenwel niet tot de doot geleyt ,
Tot fich het teer gewas van haere leden fcheyt.
'k En eyfch geen langen tijt van fes of fevers jaren,
Maer flechs een korte wijl om in verdriet te baren ;
Had ick het foete dier maer eenmael op den fchoot,
Ick gave metter daet my willigh aen de doot;
Ick gave, naer het viel, mijn leven uyt te blusfen,
Indien ick maer een reys mijn vrucht en mochte kusfen,
En , foo men dan het kint niet vaderloos en liet ,
Het gingh my foo het mocht, 'k en voelde geen verdriet.
Doch foo ick geenen trooft hier over kan verwerven ,
Laet menfchen evenwel van menfchen handen fterven ,
Waerom valt harder ftraf op ons onnoofel bloet,
Als oock het fpitfe recht aen rouwe boeven doet?
Waerom word' ick gefet als fpijfe voor de beeren?
Waerom fal eenigh beeft mijn weerden man verteeren?
Waerom ons alle bey? en even dat'er reft
Gaen flepen tot behoef van zijnen wreeden neft?
Waerom fal doch een fwijn , met vreefelijcke tanden,
My varen in het lijf, tot aen de teere banden,
Daer op mijn lieve vrucht (ellendigh fchepfel!) ruft,
En koelen , even daer, zijn onverfade luft?
Doet recht na fchips gebruyck , ten fal my niet verdrieten ;
Laet vry een vinnigh loot in defen boefem fchieten ,
Hanght die mijn hert befit te midden aen de ree,
En fmackt het teere fchaep by ftucken in de zee;
De doot is geen verdriet, ick kanfe ja verachten ,
Maer feker van den doot den flagh alleen te wachten ,
Ach ! dat is 't dat de fiel in helfche pijnen (tort ;
Nu doot my, wie het luft, en maeckt de pijne kort!
Maer hoe, kleynmoedigh hert! waer toe u fwaer bedroeven?
Mijn broeder is gegaen , maer flechts om my te proeven ,
En niet tot ons bederf; mijn broeder is gegaen,
Niet als in ware daet , maer uyt een bolewaen :
Mijn broeder heeft van outs en van zijn eerfte dagen
My veel te goeden hert en gunfte toegedragen ,
Hy is van fachten aert, en van een edel bloet,
Dat aen een fwacke vrou geen fmaet of hinder doet;
Hy fal noch eens het roer naer onfe ftranden wenden ,
Of iemant met de boot hier aen den oever fenden ,
Ey keer dan, broeder, keer! ey keer naer defe kuft,
Wy zijn genoegh geftraft voor onfe domme luft !"
Dus ftaet de jonge vrou, met twijffel ingenomen ,
En ftar-ooght op de vloot; nu fchijneer iet te komen
Dat op het water fweeft , en naer den oever fchiet,
Maer, na een langh gedult, eylacen ! weder niet.
De droeve nacht genaeckt , de fchepen zijn verdwenen,
Daer is geen hope meer; „hier baet noch anghftigh ftenen,
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Noch krijfchen feyt Galant; hy grijpt een ftale bijI ,
En geeft hem in het bos, en kapt een lange wijl.
De vrou, terwijl de man is befich in het hacken,
Komt mede tot het werck, en raept de groene tacken,
En fleeptfe daer het dient, en timmert in het fant,
Haer eerfte meefterftuck, een groene ledekant.
Daer leyt het lieve paer, niet fonder groote forgen ,
Gedoocken in het loof tot aen den rooden morgen ;
Rofette roept om hulp, Rofette leyt en beeft
Oock van het minfte blat, dat in de bosfen fweeft.
Soo haeft de fonne rijft, ftracx weder aen het houwen ,
Stracx alle dingh bereyt om daer een hugs te bouwen ,
Een hays van lichte ftof, gelijck een herder ftelt
Die met het witte vee gaet doolen op het velt.
Gelijck het eerfte paer, uyt Eden weghgedreven,
Moeft fonder hugs-kateyl fich in den huyfraet geven,
Moeft misfen fijn geluck , moeft misfen fijnen God,
Moeft braeden fonder fpit, en fieden fonder pot:
Soo is haer gants geftel : de kamers fonder fetel,
De koetfen fonder bed, de keucken fonder ketel,
De deuren fonder Plot, de folders fonder balck ,
De vloeren fonder fteen, de mueren fonder kalck.
Den honger niet-te-min ontfluyt haer jonge magen ,
Des tijt Galant te werck en ftelt hem om te jagen ,
Hy fchiet, en waer by komt, hy treft gewenfte kans,
Hier eenigh vluchtigh hert, en daer een wilde gans;
Al wat het bos bewoont blijt fatten fonder fchricken ,
Of fchoon hy met het roer daer op beftaet te micken ,
Het wilt is met de pijI of van het loot gefchent,
Om dat'et noch de lift der menfchen niet en kent.
Hy komt dan met de vanghft op zijnen hals geladen ,
En wou, indien hy mocht, zijn hollen buyck verfaden;
Rofette fchort haer op, en dient hem tot gerijf
Als vrou, als kamermaeght , als kock, als vuyl jonghwijf,
Als ick en weet niet wat; haer jofferlijcke leden,
Die noyt het minfte werck het ganfche jaer en deden,
Die pasfen op den dienft, die moeten uyt de mou ,
Die worden vet en vuyl ontrent en fwarte fchou.
Dit gaet noch foo het magh, maer na de negen maenen
Vermeerdert haer verdriet en vordert nieuwe traenen
Rofette wert gequelt met koorts en droeve fucht,
En, naer het diepfte • eet, fiet daer een kleyne vrucht;
Geen vroevrou, geen behulp, geen vrienden , geen geburen,
Geen voor-raet voor het kint, geen windels ofte lueren,
Geen wiegh, geen bakermat, geen kruyt, geen kinderwijn,
Niet dat het kraem gelijckt, als flechts alleen de pijn.
Hoe ftaet Galant verftelt! hy weet niet wat te maecken,
Noch watter dient gemijt, noch wat hy moet genaken ,
Hy is geweldigh bangh, nu kout, dan weder heet,
En fchier uyt ieder hair ontftaet een druppel Tweet :
Noch moet by aen het werck , fchoon bijfter onbedreven ,
Hy moet het teere kint zijn eerfte wintfel geven.
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Hier vint hy Bit en dat, daer grijpt hy uyt den hoeck ,
Een afgefcheurde filet, een afgefleten doeck.
Galant die doopt het kint, en geeft het zijnen zegen,
Galant die bedt de vrou, foo haeft fy is gelegen;
Galant was, die de vrucht in fijnen fchoot ontfingh,
Galant is kinder-meyt, Galant is alle dingh.
De moeder onder dies begeeft haer om te poogen,
Is 't doenelijck , haer vrucht met eygen bloet te foogen,
Sy leyt het weerde pant geduerigh aen de borft,
En noch en weetfe niet te lesfen zijnen dorft.
Eylaes, de rouwe koft van appels, wilde peeren,
Van wortels en van kruyt, doet hare jeught verteeren
En al het Poch vergaen ; foo dat het teere kint
Niet als een dicke fucht in hare borften vint.
Al weder nieu verdriet, het wicht begint te quijnen,
Gelijck men menighmael een Lampe ziet verdwijnen
Als haer het vet ontbreeckt; de flaep, de lange flaep,
Komt uyt haer duyfter hol, en treft het jonge fchaep.
De vader, fchoon bedroeft en aen het hert gefiagen,
Meer als zijn krancke fiel kan in den boefem dragen ,
Toont echter kloecken moet, oock midden in den rou,
En fpreeckt gelijck een helt, en trooft de fwacke vrou.
Maer fiet, wanneer het vyer in engte wert gedrongen ,
Soo komt'et naderhant te felder uytgefprongen,
En fcheurt al wat'et raeckt; Galant is al te teer,
Galant die geeft'et op, Galant en is niet meer,
Galant die wort een lijck! wat konft , of kloecke vonden,
Wat fchilder, of pinceel, wat pennen, ofte monden
Sijn machtigh, naer den eyfch te brengen aen den dagh
Wat Bruck Rofette fchept uyt defen donderflagh?
Sy noemt den hemel wreet, fy roept, dat hare plagen
Gaen boven alle maet, en niet en zijn te dragen,
Sy flaet haer teere borft, en vult, in defen noot,
De bosfen door gefchrey, met tranen haren fchoot;
Sy kuft het doode lijf om haren geeft te laven,
En wenft, dat eenigh menfch haer mede wou begraven ;
Maer al het droef gebaer vermeerdert haer de pijn,
Want fiet, het nietigh vleefch, dat wil begraven zijn.
Sy kieft een eycken boom, die, boven al verheven,
Het fop van haer geway had in de lucht gedreven;
Sy fpit met alle macht, en maeckt daer in den dijek
Een graf voor haren vrient, een woonplaets voor het lijck.
Sy moet, ellendigh wijf! met eygen handen delven.
Sy vreeft het doode rif, maer overwint haer felven.
Sy neemt'et in den arm, fy ftierfet wetter hant,
Sy kuft het noch eenmael, en graeft'et in het fant:
„Vaer wel, mijn ander Ick , mijn lief, mijn uytverkoren ,
Mijn trooft, mijn eenigh heyl! och, waer ick noyt geboren!
Och, had ick noyt geleeft! och , waer ick noyt getrout!
Soo waer ick niet alleen in dit verdrietigh wont.
Wie fal ick tot behulp in defen noot gebruycken?
Wie fal mijn open mont , wie fal mijn oogen luycken?
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Wie fal, wanneer ick fterf, aen my, rampfaligh wijf!
Wie fal een weynigh ftofs my ftroyen op het lijf?
Wie fal, op mijn verfcheyt, met ongeveynfde tranen
My trooften in der noot, en tot gedult vermanen ?
Wie, als mijn koude tongh de fpraecke wert belet ,
Wie fal tot mijnen trooft befluyten mijn gebedt?
Och! niet een eenigh menfch: alleen de fchorre meeuwen,
Die fullen om het lijck geduerigh komen fchreeuwen,
En pijpen haren fangh; die fullen onder een
Sich voeden met het vleefch en fpringen op het been.
Of, als de ftuere zee fal laughs hoe hooger woelen,
Dan fal misfchien de ftroom my van den oever fpoelen,
My drijven in het diep, my jagen over al,
Soo dat ick in de ruft geen rufte vinden fal.
Ick ben, tot mijn verderf, als ballingh hier gebleven,
Een ballingh na de doot, een ballingh in het Leven,
Ick ben (dat ieder een acht voor de meefte ftraf)
Ick ben, oock na de doot, een ballingh van het graf.
Men feyt, dat in het wont zijn duyfent vreemde dieren ,
En leeuwen bijfter wreet, en ongetemde ftieren,
En fwijnen felgetant, en tijgers nimmer fat,
En draecken vol fenijn, en, ick en weet niet wat;
Ick hoore van het volck , ick hoore dat'er hayen
Verkeeren in het diep van defe fteyle bayen ,
Een eifelijck gefpuys, dat oock met eenen beet
Geheele lijven fchent, en ganfche menfchen eet;
Och, of my dat geluck noch heden mocht gebeuren
Dat my toch eenigh beeft aen ftucken quame fcheuren ,
En flocken in het lijf, al leed' ick groote pijn,
Ten minften defe romp fou dan begraven zijn;
0 ! dat geen teere maeght haer meer en laet bewegen ,
Ten dienfte van het vleefch, een dwafe vreught te plegen!
Och! dat geen jonge vrou met onbedachten fin
Haer fteyle buyten raet, haer fnelle tot de min!
0! dat de foete jeught haer leere wederhouwen
Van fonder vriendén-raet op eygen-fin to trouwen,
En dat om mijn verdriet ! o! dat de foete jeught
Haer wachte van de luft, en fchicke tot de deught !
Eylaes! het kleyn vermaeck is in der haeft verdwenen,
En watter namaels volght is leet en droevigh ftenen;
Soo draeyt het los geval zijn ongeftadigh wiel,
Wat aen het vleefch behaeght, is pijne voor de ziel."
Dus gaet de droeve vrou bynaeft geheele dagen
Nu in het dichte hos, dan aen den oever klagen,
Maer al haer droef geklagh en doet goon ander vrucht ,
Als dat een holle rots haer fomtijts tegen-fucht.
Siet daer een eenigh menfch in defe woefte kuften!
Siet daer, verblinde jeught! wat uwe domme luften
Verwecken voor gevaer, wat liefdes bitter foet
Al vreemde flagen brenght, en droeve fteken doet!
Rofette , nu bedaert en naerder tot de reden,
Verfoeyt haer fotte daet, en offert haer gebeden,

Bidt God in aller ernft, indien het wefen magh,
Dat eenmael noch een menfch magh hooren haer geklagh
„Ick hebbe mijnen God voor hart en wreet gefcholden,
Maer neen, my is het quaet, gelijck het dient, vergolden ;
Of fchoon ick eenigh ben, en leve fonder vrient,
Ick hebbe defe plaegh in voile maet verdient.
Ick hebb', uyt enckel luft, gefelfchap aengenomen,
En hierom is het leet van Gode my gekomen;
Gefelfchap was de wenfch van mijn verblinde jeught:
Nu ben ick hier alleen, en buyten alle vreught.
Ick hebbe fijn geficht, dat niet als minneftralen
En liet uyt fijn gemoet ontrent my nederdalen,
Sien rucken over dwers, fien drayen om end' om;
Dat was de lefte lonck van mijnen bruydegom.
De mont, de foete mont, die, met een aerdigh jocken,
My voortijts was gewoon tot lachen .uyt te locken ,
Is my een fchrick geweeft; o wat een vreemt geluyt!
Hy fchoof tot aen het oir, en blies het leven uyt.
Het lijf, het kloeck geftel, dat, met geftreckte leden,
Quam ftaegh en onvermoeyt tot mijnen dienft getreden ,
Heeft my het droeffte werck ten leften aeugebracht
Dat oyt ellendigh menfch voor defen heeft bedacht.
Ach! die geboren fcheen om mijnen geeft te laven
Moeft ick , ellendigh wijf! met eygen hant begraven;
Denckt, wat een droeve kou my op de leden quam ,
Als ick in defen arm fijn koude leden nam,
Sijn koude leden droegh, fijn koude leden kufte,
Sijn koude leden groef! — ach, hy is in de rufte,
En wacht op fijnen God, maer ick , eylacen! ick
Ben in geduerigh leet, en in geftaege fchrick.
Nu, God heeft my gewont; Hy kan my weder heelen ,
Hy fal my , naer het quaet, bet goede mededeelen;
Hy leyt tot in het graf, tot aen de bleecke doot,
Maer, die op hem betrout, die leyt hy uytter mot."
Dus gaet de jonge vrou met onvermoeyde fchreden ,
Geduerigh op den duyn of aen den oever treden;
Of vint haer menighmael ontrent een hooge klip,
Op hope datfe mocht vernemen eenigh (chip.
God heeft'et foo beftiert, dat, na een anghftigh peylen,
Niet verre van de ftrant twee fchepen komen feylen;
De Franfche lelyfchilt, die in de vlaggen ftaet,
Maeckt dat de fwacke vrou tot het water gaet,
Tot in het diepe rent; fy maeckt een felfaem baken ,
Nu van haer opper-kleet , nu van een linne-laken ;
De fchippers zijn beweeght, de boot roeyt na de wal,
Daer hoort het Franfche volck haer droevigh ongeval.
Matroos, uyt dit verhael, verfoeyt die felle nepen ,
Ontfanght de fwacke vrou, en voert haer aen de fchepen;
Daer wort haer van het volck van eerften aen gefeyt,
Hoe dat haer brooder fterf, en waer het lichaem leyt.
De vloot doet haren loop, en, door bequame winden,
Weet in een korten tijt de Franfche kuft to vinden :
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Rofette gaet te land, en danckt den goeden God,
Woont in haer vaders erf , en op haer broeders floc.
Doch, fchoon fy naderhant tot eere wert verheven,
En datfe ruym genoegh magh in de werelt leven,
Des echter niet-te.min, foo is de jonge vrou
Niet foo gelijck fe was, niet alsfe wefen fou :
Daer is , 'k en weet niet wat, een ongevoeligh wefen ,
Daer is een domme fueht in haer gelaet te leven
Geen luft, geen foete min die haer het herte mint ,
Sy leefde fonder lief, en fterref fonder kint.
Laet dit een fpiegel zijn voor onbedachte finnen,
Die, buyten vrienden raet, haer ftellen om te minnen ,
Men hout., dat felden maeght in rechte vreughcle leeft
Die, uyt een luchten fin, haer trou verquackelt heeft.
Siet, als fich eenigh menfch laet totte luften drijven ,
De korte vreucht verdwijnt ; haer vuyle finetten blijven;
Maer krijght'er iemant lof, door fweet en ftrenge pijn,
De moeyte neemt een end', de lof fal eeuwigh zijn.
Nu weder tot de bruyt : Ontrent de bruylofs-dagen
Soo doet de bruydegom aen zijn geminde dragen
Gefmijde voor den arm, en edel halfcieraet;
Wel naer het out gebruyck , maer dickmael fonder maet.
Leert, eer wy vorder gaen, leert eenmael, jonge luyden
Leert al het moye tuygh tot goede feden duyden;
Daer is niet een juweel, dat u de bruyloft geeft,
Dat niet tot uwe leer een Poet bedencken heeft.
Laet ons het ganfche kraem eens naerder overmercken,
Het fal misfchien de bruyt ten goede konnen ftercken;
Wel aen, het eerfte (tuck, het groote bruylofts-pant ,
Dat is meeft over al een helle
DIAMANT.
Wat feyt ons dit juweel? het is van outs te leven ,
En 't wort oock heden felffs gelooft alfoo te wefen ,
Dat hier noch heete vlam , noch yfer hinder doet ,
En even dat de fteen ontlaet in bocken-bloet.
Het weerde trou-verbont, dat niet en is te breken ,
Wort met den dieamant te rechte vergeleken.
Wel aen dan, jonge bruyt, en wie te famen paert,
Mijt alle flim bejagh en vuylen bocken aert.
Indien uw losfe jeught wil elders henen dwalen ,
Soo laet uw fedigh oogh in haeften nederdalen
Ontrent dit reyn kleynoot, en feght in uw genmet,
Van hier onaerdigh flijm, vergiftigh bocken-bloet,
Van hier, verkeerde luft! die niet als fnoode vlecken
Wilt over onfe trou en onfe fiele trecken;
Door u wort echte vreught verandert in verdriet;
Van hier, onguere fucht! um, fucht en dient'er met.
Ghy weder, deftigh man, befit uw jonge leden
In kuyfheyt, ware trou, in onbefmette feden,

Verpant uw ganfche min aen uwe bed-genoot,
En bint uw losfe jeught alleen aen haren fchoot.
De rijcke diamant, een prince van de ringen,
Het puyck en hooft-juweel van alle fchoone dingen,
Wert in den ouden tijt en heden bygebracht,
Tot leere van gedult, en rechte manne-kracht.
Ghy, prince van het huys, moet defen fteen gelijcken,
Laet daerom alle tijt in uwe feden blijcken
(God geve watter koomt, geluck of tegenfpoet)
Een Chriftelijck gedult, een mannelijck gemoet.
Doch foo het bocken-bloet, en fijn verhole krachten,
Gaet tegens uw geloof, en boven uw gedachten,
'k En wil om dit geheym niet treden in den ftrijt,
Noch tegen uw begrijp, noch voor den ouden tijt.
Dit wort, oock hedenfdaeghs, gefien aen alle kanten,
Dat niet als diamant en fchuert de diamanten ,
En dat noyt dit juweel tot rechte glans en raeckt,
Dat niet met dit juweel is glad en gaef gemaeckt .
Hier uyt foo magh het fijn, dat veeltijts defe fteenen
Sijn gaven voor de bruyt, wanneer 't de vryers meenen;
Niet beters, jonge vrou, en ciert den echten bast,
Als dat ghy leeren meught • van eenen diamant.
Siet, die een weerden vrient wil tot de liefde trecken,
Die pooge fijn gemoet tot lieven op te wecken :
Lieft uyt een voile fucht, die tracht te fijn gemint !
Niet dat de liefde meer als vafte liefde hint.
KORAEL.
Het lieffelick korael , een dracht van jonge dieren ,
Is even voor de bruyt een regel van manieren,
Want feet, als defe plant' in diepe kreken waft ,
Dan isle duyfter-groen , en van een weecken haft :
Maer eenmael uyt den gront, en van de fteel gefcheyden,
Soo gaet de ganfche fehors haer anders toebereyden ,
Want 't geen was fonder glans, en uytermaten facht ,
Wort tot een fchoone verw, en vafte ftof gebracht.
Des kan het nieu juweel veel ongemacken helpen,
Het maeckt een vafte maegh, en weet bet bloet te ftelpen,
Het ftijft het fwacke breyn , en zijnen kouden vloet ,
En is noch boven al de jonge kinders goet.
Hoor, vrijfter , teer gewas! die eertijts waert verholen
Of in uw ouders
, of in de Franfche fcholen,
Naerdien ghy door den man komt in het open licht,
Soo toont nu beter glans , in defen nieuwen plicht.
Ghy waert van weecken aert, en tanger in de leden,
Ghy waert van rauwe ftof, en groen in uwe feden.
Ghy laeght , als in de nacht , ftil, duyfter, fonder naem 2),
Geweldigh onbewuft, in velen onbequaem :
Komt nieu-gepluckte fpruyt, verander uw manieren ,
Weest heylfaem in den mont, leert wacke finnen vieren ,

I) Mittendi fidos ad amantes cunt adamantes
Solo adamante pout durum adamanta Falter.
Onwen. lib. epigr. 2.
t).) De Griekfche maeghden begonnen eerft hare jaren te rekenen van beret/ troudagh , ats offc dan eerft haddeu beginnen to leven. Plutarch.
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Weest eerbaer van gelaet, van tongh en herte kuys ,
Een trooft voor uwen man , een moeder voor het huys.
PEREL.
Indien ghy, boven dit, vint wider uw juweelen
Des oefters reyn gewas, dat kan u mededeelen
Niet zijnen glans alleen, tot loft van uw geficht,
Maer wijft de maeghden aen de rechte vrouwe-plicht.
Daer koomt een foete glans uyt dit juweel gefchoten,
Soo langh geen amper nat daer op en wort gegoten;
Maer koomt'er eenigh fuer, dat aen de perel bijt,
Soo gaet het fchoon juweel zijn eerfte luyfter
Niet voor het reyne bed , niet voor het wettigh trouwen
Niet fchoonder in het oogh , niet boven echte vrouwen;
Maer door een wrangen aert verdwijnt de fchoone glans :
Een wijf van ftueren aert, een plage voor de mans.
RUBIJN.
Indiender eenigh lid, beladen met rubijnen,
Laet oyt zijn edel root van uwen vinger fchijnen ,
Soo let op defe verw, het is een eygen deught,
Een cierfel voor de bruyt, een fchanfe voor de jeught.
Wat immer met befcheyt in vrouwen wort geprefen ,
Dat is een fedigh oogh, een ftil , een eerbaer wefen;
Een fegel van de tucht, een onverbroken bant,
Een fegen uytter aert de vrouwen ingeplant.
Men hout'et voor gewis, dat midden in de baren
Een vrouw, oock na de doot, haer eere kan hewaren;
Want al waer fchaemte woont, fchoot, borft, en teere mont,
Dat keert hem van het oogh, en geeft hem na de gront.
Maer komt'er eenigh man met doode leden fweven ,
Die plagh het ganfche lijf aen yder bloot te geven;
Want, na de kunfte leert en voor de waerheyt fchrijft,
Men vint, dat onfe romp meeft op den rugge drip.
Weet dan uw doode rif de leden om te trecken
En fonder eenigh kleet I1w fchaemte toe to decken,
Verfegelt, jonge vrou, verfegelt uwen fchoot;
Uw fchat en befte pant, dat is het eerbaer root.
Hoewel ghy dickmael zijt uyt aller menfehen oogen,
Wilt des al niet-te-min u ftil en fedigh toogen,
Wort noyt onmatigh (tout, of buyten reden vry,
Uw fchande wort gefien, al is'er niemant by.
SAPPHIR.
Indiender blaeu fapphir, den hemel vergeleken,
Mocht in het kunftigh werck van uwe baggen fteken ,
Het dient u, jonge bruyt, het dient om uw getnoet
Te trecken uyt het ftof, en naer het hooghfte goet.
ESMERAUDE.
Mocht oyt een jonge vrou een efmeraude dragen ,

Het dient haer tot behulp van luften uyt te jagen ;
Men hout dat defe fteen in hondert ftucken fplijt,
Wanneer een geyle vrou haer eere niet en mijt.
AGAETH.
Indien men recht gebruyckt den luyfter van agathen,
Het fal het jonge paer tot vrede konnen baten ;
Men leert gevoeghfaern zijn oock van een harden fteen,
Uyt foo verfcheyde verw gedommelt order een.
AMETHYST.
Is iemant aen bet lijff verciert met amethyften,
Het leert een jonge vrou haer dingen niet te quiften ;
Om dat zijn aerdigh bleyck , dat naer het roode gaet,
Vertoont gelijck een beelt van rechte middelmaet.
Dan iemant fal rnisfchien uyt dit beginfel meenen,
Als of ick bond de deught aen defe rijcke fteenen,
En dat ick groote koft Of nut of noodigh acht,
Op dat een jonge maeght ter eere fy gebracht.
Neen, jonge luyden, neen : de deught is niet te planten
Noch in het flicker-fpel van groote diamanten,
Noch in het edel licht van perel of rubijn ,
De deught heeft meerder glans daer geen juweelen zijn ;
De deught haet alle pracht; men gaf in ouden tijden
Maer ringen fonder fteen, en ront aen alle tijden
En even dit gefchenck, na fijnen aert geduyt,
Is nu tot goede leer, en dienftigh voor de bruyt.
Een ringh van enekel gout, flecht, effen, ongefcheyden ,
Niet prachtigh, niet verdeelt met fteenen tusfchen beyden,
Roept als tot onfe bruyt: bewaert het weerde bout
Geduerigh even recht, geduerigh even ront,
Geduerigh fonder end; wie heeft'er niet gelefen
Dat ja een rond beworp heeft eertijts aengewefen
Iet, dat geduerigh blijft? en fret, de ronden draet.
Wort heden noch gebruyckt ontrent den echten ftaet,
Ick meyn', op defen gront, laet op de ftoffe mercken ,
Die fal oock onfe maeght in reyne feden ftercken ,
Dewijl die nimmermeer door roeft en wort befmet;
Het gout, al wort'et out, blijft editor even net,
Blijft echter even reyn; en zijn gefmijdigh buygen
Kan even onfe vrouw ten vollen overtuygen,
Dat fy van haren vrient het weerde pant ontfingli ,
Mits datfe buygen fou gelijck als defen ringh.
Daer was geen ander gout aen hare ganfche leden ,
Ms flechs het rondo perck, haer dienftigh in de feden ,
Maer 't gunt was voor de tucht en voor het buys bedacht,
Is, laes! in onfe tijt verandert in de pracht 2).
Noch was een ander eeuw in defe faken wijfer,

1) Be annulo fponfae daudo & flies inventione vide Polyd. Virg. lib. 2. cap. 21. de Invent. rer. Plin. corn Humerus uullam annulorum mentionem faciat, putat tam anuulos in 111. 11 non
luisfe; at cam Judas anuulo ufus fit pigeons gratia in Thamar cap. 38. Gen. (mod trecentos & quiu quaginta aneos ante excidium Trojanum contigit, eum hallucinari patet,
2) 't Ia aen te mercken dat bier voormaels de ringen aen de vrouuen wierdeu gegeven niet om haer op te proneken, maer om datfe daer mede verfegeleu fouden 't gene fy in bet buys
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Die fchonck de bruyt een ringh alleen van enckel yfer,
Dat was gelijck gefeyt dat haer gefette trou
In liefde met verdragh, geduerigh wefen fou i).
Ten wort dan niet vereyft, om wel te mogen leven ,
Voor eenigh duur juweel zijn penningh uyt te geven,
Al wat het quiftigh volck in defe fake doet,
Is weelde, fotte pracht, of enckel overvloet.
De bruyloft kan beftaen oock fonder moye dingen ,
De trouwe, fonder gout, de vrouwe fonder ringen :
De perels om den arm en al het hals-cieraet
En zijn de ftijlen niet daer op de kamer ftaet 2'.
Twee herten eens gefint, door reyne min gebonden,
Sijn al de werelt deur de rechte bruylofts-gronden,
De ware liefde woont oock daer men niet en geeft,
De ware liefde blijft, oock daer men niet en heeft.
Hoort eenmael, foete maeght! die niet en hebt te deelen,
Hoort vrijfter! niet geciert met hant en hals-juweelen,
Set maer in uw gemoet wat hier het gout beduyt,
En fiet, oock fonder meer, ghy zijt een weerde bruyt.
Het gout is maer een romp, en wat de lieden achten
Beftaet in losfe waen , en dingen fonder krachten ,
Daer is een innigh merck , een nutter binne-keeft,
Ghy, laet het plompe lijf, de kracht is in den geeft.
Dus wie ghy wefen meught, en laet u niet geluften
Met al te grooten koft uw faken uyt te ruften;
Het treckt een vreemt gevolgh, wanneer een moedigh wijf
Hanght als een ganfch befterf aen haer uytwendigh lijf.
Wie druck , of tegenfpoet, en alle quade vlagen
Wil met een fedigh hert geduerigh leeren dragen ,
Die maecke dat de geeft hem ftelle defe wet:
Een tafel niet te breet, een keucken niet to vet,
Kateylen niet te veel of keurlick boven maten ,
Een Meet van goede ftof, niet prachtigh uytgelaten ,
Geen huys, of huyfgefin, als tot een nut gebruyck ,
Geen vleyer aen het oogh, geen (lave voor den buyck,
Een mont die lecker is, een borft tot pracht genegen ,
Sijn kanckers in de beurs, en eters van den fegen ;
Want alfje nu en dan in noot gedrongen zijt,
Soo valt'et dubbel hart te leven naer den tijt;
Maer die hem kleyn gewent , al komt by fchoon te vallen,
Vint trooft in zijn gemoet, en laet de (potters rallen ;
Geen dingh en is hem nieu, als dat zijn groot beflagh
Is minder als het was, en lichter als het plagh.
Men acht een man beleeft die ketens, peerlen, ringen ,
En alle nieuwe ftof plagh in het huys to bringen ,
Ten dienfte van de pracht; men acht een man beleeft

Die fonder eynde koopt, en als geduerigh geeft;
Maer 't is een beter vrient , die met gegronde reden ,
En door een fedigh hert, en met bequame feden
Het fwacke vrouwen-breyn foo konftigh heeft bewracht ,
Dat fy een rijcken fteen maer als een fteen en acht.
Dat fy het joffer-tuygh en al de moye leuren,
Weet met een hoogh gemoet voor dat'et is te keuren,
Dat fy het ganfche kraem, en al het poppe-goet,
Kan ftellen uyt den fin en treden met de voet.
Is 't niet een wonder ftuck? die Diet en kan verdragen,
De teerfte van den hoop, wil fonder fchricken wagen
Dat iemant met de priem, of ick en weet niet wat,
Haer drille door het oir , en maeck een open gat.
Is 't niet een felfaem dingh? men quelt zijn eygen handen,
Men overlaft den arm met ongewone banden;
En, die van alle dwangh was van te voren vry ,
Begeeft haer, fonder noot, in ftaege flaverny.
Is 't niet een vreemde daet? men laet benaude prangen
Ontrent het fwacke lijf en teere leden hangen,
Men acht geen ongemack, men draeght gewilligh pijn,
Wanneer het maer en dient om moy gekleet to zijn.
Ey wacht u, jonge vrou, de leden in te binden,
En met een nauwe praem to woelen en to winden;
Het ruym voor uwe vrucht van Gode toebereyt
En moet door enge dracht niet worden ingeleyt.
Een woort noch totte pracht : gewis de rijcke fteenen
En fijn uw cierfel niet, gelijck de lieden meenen,
Waer toe in dit beflagh foo grooten overdaet?
Blijft hier, en over al, blijft in de middelmaet!
Wat laet uw fedigh hert de groote vlagge wayen?
Waerom een pleckigh Meet, gelijck de papegayen ?
Waer toe is u het lijf behangen om end' om
Gelijck een Haeghfche pop, of als de pinxterblom?
Ghy kont u, jonge vrou! ghy kont u , teere dieren!
Ghy kont op beter gront uw reyne leden cieren
Ms door verwaende pracht : de luyfter van de denght
Die is de rechte kroon van uwe frisfe jeught 3'.
Laet, voor een hellen fteen, uw goede gaven fchijnen,
Voor perels reyne tucht , en fchaemte voor rubijnen ;
Dat wit , dat edel root verciert u boven al ,
Van daer is dat de feel voor eeuwigh blincken fal.
BRUYTS LIJNWAET.
De bruyt gaet onder dies met alle vlijt bedencken ,
Wat in het tegendeel hier noodigh is te fchencken ;
En watfe, naer den eyfch, fal geven Karen vrient

wilden bewaren en toegefloten houden. Annulus uxori dabatur, inquit Clemens Alexand, in paedag. lib. 3. cap. 11. non oruatus gratia, fed ut obfignaret quae domi erant. Aurum ,inquit Tertull,
de eultu firm. 1. uulla membra norant praeter unicorn digitum, quern fpoufus oppignorasfet pronnbo annulo.
1) Tempore Plinii ferreus annulus fine gemma rei fimplicitatem indicabat , materia ad conftantiam fpectabat , forma ad rei perpetuitatem. Cypr. tract. de fponf. c. 9. Plin. lib. 33. cap. 1.
2) Ringeu en diergelijeke trou-panden en fijn niet van de eygenfchap des huwelijcks, het welck mitfdien oock fonder de felve wel kan beftaen. Annulus, & fimilia, non funt de fulAtantiA.
matrimonii. Thufcus Card. concluf. 343. Non monilibus, fed moribus.
IIet Frankhe fpreeckwoort feyt wel : Anneal./ en main, honneur en vain,
3) Welcker vercieringe fy, niet die uyterlicke, met hayrvlechtinge, met gout omhangen of kleederen aen doen , rimer de verborgen menfche des herten , die gelegen is in de onverderfelijkiwil eenes fachtuwedig,en en ftilleu geefts, die koftelick is Your God. 1 Petr. 3. 3.
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Dat hem en haer betaemt, en tot de faken dient ;
Sy meynt geen beter gaef hem toe te konnen pasfen ,
Als linnen wel gereet en fchoon voor al gewasfen ;
Dat fchijnt, als of et fprack , dat fy een reyn gemoet
Hout voor haer weerfte fchat, en voor haer befte goet ";
Dat fy voor alle tijt heeft eenmael uytgelefen
Een onbeveynfden aert, een recht eenvoudigh wefen ,
Dan noch, dat fy het vlas en haren eygen draet
Stelt in de vrouwen-plicht een noodigh huyfcieraet.
Wel aen, ghy zijt de bruyt, de woorden zijn de banden
Van dat'er is gefchiet, de ringen zijn de panden ,
Van onverbroken trou. Dus, als ghy die befiet,
Soo fpreeckt in uw gemoet: 'k en ben mijn eygen niet.
Nu vryers, fcheyt'er af: hier is niet meer te vangen ,
Neemt elders, gragen hoop , neemt elders uwe gragen
Hier dient niet meer gevraeght, niet meer te zijn gefocht,
Knap, handen van de banck! dit vlees, dat is verkocht 2'.
Hier raed' ick onfe bruyt haer nu te willen mijden,
Van naer het woefte welt of in den duyn te rijden ,
Van elders, daer het valt, te komen op de baen,
Van alderley gewoel, van uyt ter feefte gaen.
De bruyloft is een mart, daer ieder zijne waren
Komt toonen voor het volck , komt veyligh openbaren
Het befte van de kraem ; daer licht een nieuwe bruyt
Een ander bruyloft maeckt, en defe feefte fluyt;
Ghy hebt uw reyne trou aen uwen vrient gegeven ,
Leyt dan, tot zijnder eer, een afgefondert leven;
Onthout u van het volck, en hout de finnen ftil ;
Ghy hebt van nu voortaen geen macht op uwen wil.
Siet, als een vrye maeght haer vint in alle feeften ,
Soo ftaet het vryen vry voor alle vrye geeften,
Maer als de vrye jeught heeft eenmael uytgevrijt,
Soo is voortaen de maeght haer eerfte vryheyt quijt.
Ghy, die niet veyl en hebt, en niet en weet te koopen ,
Waerom doch in de kraem, of aen de mert geloopen?
Waerom foo wijt gedwaelt? het gapers heeft gevaer,
Dus blijft in uw bevangh, en neemt uw faken waer.
Siet, als een geeftigh quant wil fteden ofte landen ,
Wil eenigh fchoon gebou , wil klippen aen de ftranden ,
Wil fchepen onderfeyl op Thetis diepen kolck ,
Vertoonen door de verw , en toonen aen het void: ,
Hy treet befyden af, en met de ganfche krachten
Vervat hy al het werck voor eerft in zijn gedachten ,
Schickt hier een hoogen bergh , en daer een lager dal ,

En maeckt een innigh beelt van dat hy maecken fal.
Soo dient de bruyt te doen , fy dient haer af te fcheyden
Van uyterlick gewoel, fy dient haer aen te leyden
Tot innigh overlegh, om foo te mogen fien
En wat'er dient gedaen en wat'er fal gefchih.
Sy moet het ganfche beelt van huys en echte faecken
Te voren overflaen , ja met de finnen maecken
Een kamer in de lucht, een wonderlick gebou ,
En leggen in den geeft de gronden van de trou.
't Is echter ongerijmt, dat hen de lieden binden ,
In dit geheel beflagh haer niet te laten vinden ,
Daer Godes heyligh volck den naem des Heeren prijft,
En met zijn heylfaem woort de fwacke fiele fpijft
Een maeght, nu toebereyt om tot den man te treden ,
Behoeft geen kleyn behulp, om veelerhande reden;
En hoe doch wort de menfch van fwack geweldigh fterck ,
Ms door een reyn gebed, en in des Heeren kerck ?
Hoewel men uwen naem hoort klaer en open lefen ,
Dat kan u, teere maeght, geen fmaet of hinder wefen ,
De fchrick in dit geval is enckel onverftant,
Nadien het ganfche werck is buyten alle fchant.
Wel laet dan, wie het wil, laet onbedachte dwafen
Haer quellen, fonder noot, in defe vyfevafen ;
Ghy helt naer uwen God in dit gewichtigh ftuck ;
Wel-doen, hoe dat het gaet , baert nimmer ongeluck.
Gebeurt'et onder dies, dat iemant uwe finnen
Te voren heeft gepooght met vryen in te winnen ,
Set defen uyt het hert , foo haeft uw rechterhant
Nu draeght van uwen vrient een naerder onderpant.
Wacht u na defen tijt van out gevry te fpreken ,
Of tot een hoogen lof van vryers uyt te breken;
Een die te grooten feeft van oude liefde maeckt,
Wijft met den vinger aen, dat fy de nieuwe laeckt.
Daer was een fchoone kerck, niet verre buyten Roomen ,
Belommert met de fchakuw van groene myrteboomen,
Hier ftont een Venus in, door wie, gelijck bet fcheen ,
De geeft wert omgekeert, en alle luft verdween.
Dies, als een rijpe maeght nu af began te keuren
De grillen van de jeught, en alle kintfche leuren ,
Soo quamfe tot het beelt, en bracht haer befte pop ,
En hinghfe voor het volck, en voor de goden op :
Of als een jonge vrou haer finnen wilde geven ,
Om in den echten bant haer dagen af te leven,
Soo ginghfe naer de kerck, en bad in alle vlijt,
Dat fy een reyne trou mocht warden ingewijt.

Beué Guazzo de fuperfluis ornamentis: Offesa a Di°, Speranza a gli =anti, Rnina a gli mariti. Ita ornanda mulier,, ut placeat viro, non ut fuspeeta fiat.
Stude bonitate placere, non vefte. Bernard. Pontan. de amor. conjng. lib. 1. de lib. educand.
Plura licet noftras commendent dona puellas, Matronae decus eft una pudicitia.
Gregor. Nazianz. Mulierum ornament= eft morum probitate & elegantia florere; labiis, genis, oculis, vinculum injicere, pudicis tantitm mulieribus oblectari , &c.
Non tantum nitor veftimentorum, nee excellentia forme, nee auri fplendor ad landem mulieris valet, quantum modeftia ae ftudinm honefte decoreque vivendi. Arift, in tEconom. Ecre
confentiunt in hoc Ethnici corn Chriftianis, Poiitae rum Philofophis.
1) Color albus prinms eft omnium colorutn & finaplieitutem indicat, & ideh Diis (ut antiqui jndicabant) gratisfinms, Mine qui facrilicabant, albis induti erect; unde Perfius, quanivis albata
rogarit. Dinet. llierog. lib. 2. cap. Des Lys.
2) Neque matrimonium qualeennque , neque fpem matrimonii violare permittitnr. 1. fi uxor.
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't Is waer, dat yder een ten hooghften is verboden
Geen eer te mogen doen aen (teen' of houte goden ,
Maer des al niet-te-min foo fchuylt hier efter wat,
Dat voor een leerfaem hert is dienftigh opgevat
Gewis by die de kerck hier voormael dede gronden ,
Heeft in zijn eygen hert en uytte daet bevonden,
Dat ja, een ander geeft moeft komen in de vrou,
Indienfe naer den eyfch wil komen in de trou.
Siet, als een adderflangh, door teelfucht aengedreven
Wil met de zeelamprey haer om te paren geven,
Soo fpoetfe naer de ftrant, en pooght met elle kracht
Te ruymen haren buyck van alle vuyle dracht,
Van glibbergladde flijm, van ongefonde dampen,
Van fchadelick vergif, van elle boofe rampen;
En , als het fnege dier fich wel gefuyvert vint,
Dan is'et dat'et eerft, zijn echte luft begint.
Indien'er iemant is, 't fy mannen ofte vrouwen ,
Genegen in de tucht, en foo het dient, te trouwen,
Die doe gelijck de flangh, en fchuyme zijn gemoet
Van luft tot oude dracht, van alle dertel bloet.
Indien een jonge vrou behout in hare finnen
Een, die haer domme jeught eens fcheen te willen minnen
Soo brenghtfe tot den man niet datfe brengen moet
Om datfe vreemde fucht in haren boefem voet.
Is u dan eenigh beelt gefchildert naer het leven
Door iemant van de jeught, tot zijnder eer gegeven ,
Maeckt dat in haeften quijt, ghy hebt een eygen deel
Een beter fchildery , een nutter huys-juweel;
Ghy hebt een eygen perck , daer uwe reyne luften
In ftille moeten ftaen, in moeten blijven ruften ,
En vinden haer vermaeck; ghy hebt een eygen perck
Een eygen herteluft, een eygen ooghgemerck
Daer eyndight uw bevangh, daer zijn de lefte palen,
Daer over uwe jeught geen recht en heeft te dwalen ,
Geen reden heeft te gaen; dus blijft in uwen ban ,
Een eerbaer vrouwen-hert en vat maer eenen man.
Te plegen echte min, en by den man te flapen,
En echter met de luft naer vreemde luft te gapen ,
Of door de luft te gaen tot eenigh jongh-gefel ,
Heeft , ick en weet niet wat , van innigh overfpel t).
Ghy daerom, jonge vrou! wilt niet alleen de leden,
Maer oock het innigh hert aen uwen man befteden;
Want foo ghy geeft of gunft voor iemant open bout,
Soo heeft uw meefte vrient uw minfte deel getrout.
Vermijt des niet-te-min u of te laten fetten ,
Om door uw fchoone verw een vreemde luft to wetten ,
't En ftaet geen echte vrou , geen jonge dochter vry ,
In vreemder hant te zijn, oock niet in fchildery.
Een praetje voor de bruyt : Ick heb wel eer gelefen
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Iet dat tot uw bericht hier dient gefeyt te wefen :
Een man , die van de ftraet naer huys vertrecken fon,
Vernam een vreemden fnaeck ontrent zijn echte vrou;
Daer ftont een fchilder by met handen vol pinceelen
En midden op de vloer lagh keufe van paneelen ;
De man, in dit beflagh, ftaet lenge tijt en peyft,
Wat hier de vijfe grieck , of wat de fchilder eyft.
Hier gingh de jonge wulp zijn tonge dus ontbinden
„Ick bidd' u, goede vrient, niet vreemt to willen vinden
Dat bier, beneven my, een geeftigh fchilder ftaet,
Het ftuck by ons beftaen en is geen boofe daet.
Weet, dat ick over langh uw vrouwe plagh te minnen,
Maer hebbe niet-te-min haer geenfins konnen winnen;
En, wits het weerde pant niet meer en is voor my,
Soo doe ick maer een eyfch van hare fchildery :
Alleen om defe gunft ben ick hier ingekomen,
En hebbe defen vrient tot mijnen dienft genomen,
Die fal de fchilder zijn van die ick heb gevrijt,
Indien ghy niet te wijs of niet te vijs en zijt.
Mijns oordeels, dit verfoeck behoort te zijn geleden ,
Ten fy in u' de nijt is meerder als de reden ;
Noyt heeft'et eenigh menfch gedient tot ongemack,
Dat iemant vier of licht aen zijnen heert ontftack."
„'k En weet (begon de man) van afgunft of benijden,
Ick weet dat uw bedrijf my niet en ftaet te lijden;
Sy, die ghy voor u . feet, is mijn befcheyden deel,
Niet voor een dertel oogh of. eenigh vreemt pinceel.
Gaet vry,, gaet uwes weeghs, gaet elders henen rallen,
Voor u of uws-gelijck en is hier niet te mallen
Ghy, die nu eyfcht het beelt van dit mijn echte wijf,
Mocht, als'et u beviel , eens komen om het lijf 2)."
Deer gingh de lincker heen met gramfchap aengefteken:
Maer fegh, had oock de man gelijck om foo te fpreken?
Voor my, ick fegge ja, en, naer dat ick het vat,
Soo part op dit bejagh een harder woort als dat;
En defen onverlet, en is'et geenfints wonder,
Indien de goede man heeft, even in 't byfonder,
Het onvoorfichtigh wijf een eygen les gedaen ,
Om datfe defen eyfch fcheen toe te willen ftaen.
Men weet van overlangh, hoe defe rancken ftrecken ,
Of om de vuyle luft van iemant op te wecken ,
Of, foo te vreefen ftaet, tot noch een flimmer end,
Aen menigh eerbaer hert noch heden onbekent.
Soo magh dan onfe bruyt de vreemde jonge lieden
Niet meer te fprake ftaen , noch voorder gunfte bieden ;
Die vryheyt is geweeft; fy moet oock even dan
Niet al te gunftigh fijn haer ondertrouden man.
Ontfanght een korte les , hier nut te fijn geweten :
De bruyt in haren tijt en moet geen vrijfter heten,

1) Te tenet, abfentes alios fufpirat amores,
Cum propria petulans conjux uxore movetur,,
Hanc ulnis, tacita Phyllida mente tenet.
Hoc genitum coati, Confulti juris & aequi,
Legitime natum dicitis, anne nothum P
2) Het Italiaen, van Guazzo is geeftigh:
marito nel punto qu'egli comminciava a ritrarla, lo difturbe, cacciandolo fuori di cafa, con dire: the a quel gentilhuomo farebbe per aventura
yenta voglia, dope la copia d'haver auto l'originale.
I
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En magh geen vrouwe fijn, wie dat'et oock gebiedt,
De bruyt, een teer gewas, is kruyt en raeckt my niet.
Gelijck het fchemer-licht, dat met bedeckte ftralen
Ontrent den dageraet komt op der aerden dalen,
Geen nacht en is genaemt, geen dagh en wort gefeyt,
Maer iet, dat by gevolgh ons tot den dage leyt;
Soo ftaet'et met de bruyt: fy moet geen vrouwe wefen,
Tot dat haer guide fon is hooger opgerefen;
Sy moet geen ftille nacht, geen droeve vrijfter fijn,
Om datfe korts verwacht een voile fonne-fchijn.
Of, als een frisfe roos, die niet en is ontloken,
Van boven even-wel een weynigh uytgebroken ,
Toont aen den hovenier een aerdigh purperroot,
En hout des niet to min gefloten haeren fchoot;
Soo dient, na mijn begrijp, foo dient de bruyt te leven:
Beleeftheyt fonder meer, beloven fonder geven ;
Niet al te fachten oir, niet al te ftueren kop ,
Geen openbare roos, geen toegefloten knop 1).
Hoewel dan onfe maeght heeft eenigh pant ontfangen ,
En dat'er ringen felfs haer om de vingers hangen ,
Noch is dan evenwel haer maeghdelicke blom,
Niet in de voile macht van haren bruydegom 2).
Leert hier , befette maeght, op vafte gronden weten,
Wie vrou, en wie de bruyt met reden wort geheten ;

Op datje by gevolgh hier uyt befiuyten meught,
Wie nu, wie naderhant heeft macht van uwe jeught.
't Is vry een wijt verfchil in echten ftaet te wefen ,
Of voor de bruyt alleen te worden opgelefen;
Het wijf doet over al, naer dat de man gebiedt,
Want die eens vrouwe wort en is haer eygen niet.
't Is anders met de bruyt: die heeft, op vafte reden,
Als noch de voile macht van haere teere leden,
Ja, moet bier wederftaen den wil van haren vrient,
Indien by komen wil, daer niet gekomen client.
Om dan, tot meerder licht, een vaften peyl te fetten
Hoe langh een jonge maeght is buyten echte wetten ,
Soo neemt van onfe pen een droevigh ongeval,
Dat aen de jonge bruyt haer palen wijfen fal :
Een ruftigh jongh-gefel geboren in de landen,
Daer ieder huysgefin belent in eygen ftranden,
Kreegh, naer een langh gevry, de dochter van de Schout,
En voer na feker dorp om daer te fijn getrout.
Soo haeft de fnelle fchuyt is aen het lant gedreven,
Gaet yder naer de kerck en hoort den fegen geven ;
Daer ftaet de jongelingh, en biet fijn rechterhant,
En krijght in tegendeel een gunftigh wederpant.
De godsdienft is gedaen, men gaet de bruyt geleyden,
Om weder uyt de kerck en van het lant te fcheyden;

1) Ego hic valere exiftinc Madhalis illud: Qualen, Flave em.
2) De Brnydegom en heeft geen macht over de Bruyt. Bodin. de la Repub. lib. 1. cap. 3. noua n'entendons que la financee foit foabjecte au fiance. Idque jure civili decifum eft 1. 4. ff. de
cond. & demonftr, 1. ea quae ff. ad municipalem. & ne peut le fiance mettre la main fus elle, ce qui eft permis au marl de droict Civil & Canon. Bald. & Cyn. in 1. raptorce. C. de Episc. Cyn.
in 1. 1. quaeft. 2. C. de raptu virg. c. duo 33. qu. 2. c. ficut. 7. qu. 1.

BRUIT.

Daer komt het ganfche dorp gedrongen na de fchuyt,
Tot fich de nieuwe man gingh fetten by de bruyt.
Toen gingh het feyltjen op. De jonge luyden fpelen,
Een deel verheught de bruyt, en finght met helle kelen,
Een deel fit in gepeys, en rekent in den geeft,
Hoe menigh foet gevry wil rijfen uyt dit feeft.
Soo doende raeckt de fchuyt tot midden in de baren,
Daer is foo veel gefeylt, gelijck'er is te varen;
Maer fiet, de ganfche lucht verandert onder dies,
Daer rijft een fnelle wint, die bijfter vinnigh blies,
Die fchufelt in het want, en doet het feyltje fwellen,
Die roert het water om, foo dat de boorden hellen,
Die perft geduerigh aen ; daer fwapt het fchuytjen om,
Daer leyt de jonge bruyt met haren bruydegom;
Daer krielt'et overhoop, daer gaet'et op een kermen,
Daer wil het jonge volck fich vow .' de doot befchermen,
De vryer met gewelt, de vryfter met gefchrey,
Maer 't is om niet gewoelt, fy blijven alle bey.
Men vont het lieve paer, nu van de doot bevochten ,
Gefchakelt metten arm en over een gevlochten ,
In plaetfe van het bed, is hare doot gemeen,
Sy mengen in den ftroom de fielen onder een.
Eylaes! de maeghde-palm, die by de jonge dieren
Te famen is gebracht, om hare bruyt te cieren ,
Dient tot een ander feeft, en wert daer allegaer
1)
2)
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Met tranen eerft befproeyt, gevlochten om de baer.
Het dacht de vrienden goet, dat bey de doode lijven
In eenen aerden hoop begraven louden blijven;
En, waer'et met'et lijck naer mijnen fin gegaen,
Daer fou een kleyn gedicht ontrent den grave ftaen:
„Hier leyt en man en wijf begraven aen der heyden,
Op eenen dagh gepaert, op eenen dagh gefcheyden,
Het water beeft de vreught van hare feeft belet,
Het aertrijck was beleeft, en werd haer bruylofts-bed.
Het graf is naeuw gevult, men raeft'er om te deelen,
De rouw en al de feeft verandert in krakeelen;
De wader van de bruyt, minft foo het fcheen gegoet,
Seyt, dat by voor een helft in alles komen moet.
De vrienden van den man, bier tegen aen gedreven,
Sijn anders van beraet, en meynen niet te geven;
Een ieder drijft het fijn, als met geheele kracht,
Soo dat het nieu gefchil wort aen het Hof gebracht.
Daer gaet'et harder aen, het Hof belaft te fchrijven,
Wat yder dienftigh acht om fijn gedingh te ftijven.
Het maeghfchap van de bruyt feyt met een vollen mont,
Dat willen, fonder meer, volmaeckt het echte bondt 1);
Seyt, dat van ouden tijt naer recht van alle landen,
Twee herten eens gefint fijn vaft in echte banden,
Seyt, dat de jonge bruyt, oock midden in de trop,
Kan fijn in voile daet, een maeght, en echte vrou 2);

Solna confenfus fuffieit abfque aliis omnibus, & alia omnia fine confenfu funt nihil. Alberic. Gentil. lib. 2 de lsrupt. cap. 13.
Non defloratio Nirginitatis, fed paetio eonjugalis, faeit eonjugium. Ambrof.

416

BRUIT.

Seyt, dat dit groote werck niet toe en is te fchrijven
Aen, ick en weet niet wat, het mengen van de lijven;
Maer dat de weerde trou haer gantfche volheyt fiet,
Wanneer een reyne ziel haer wederpaer geniet ').
De vader van den man is hier geweldigh tegen,
En meynt dat fijn gefpreck vry weer behoort te wegen ,
Roept, dat een jonge bruyt dien naem geduerigh houdt,
Tot dat het fachte dons haer naerder heft getrout 2);
Roept , dat dit feker gaet oock op den dagh van huyden,
Om dat voor eerft de bruyt fit by de jonge luyden,
Roept, datfe nimmermeer, als op den tweeden dagh,
Haer by het echte volck aen tafel voegen magh;
Roept, dat de jonge maeght is datfe was gebleven,
Ja , niet van haere gunft als woorden heeft gegeven ;
En fluyt , dat haer geflacht maer woorden hebben moet:
Geen vrientfchap in het bed, geen maegfchap in het goet.
Na dat om dit gefclail is menighmael gekeven,
Soo wert na lagngen tijt het vonnis uytgegeven,
Het Hof, naer rijp beraet, draeght hier in over een,
Dat 't een en 't ander goet is onder hen gemeen.
De reden dient'er by : Des Heeren goeden fegen
Verkondight in de kerck ; en opentlick gekregen,
Verfegelt echte trou; foo dat men even dan
Bekoomt een vollen naem van wijf en echte man.
Men fiet dat Adam felfs, toen Eva was gefchapen,
Haer voor fijn vrouwe kent, oock eerfe was beflapen ;
Hy noemt haer voor den Heer fijn vleefch en eygen been,
Oock eer het echte bed was onder hen gemeen.
Hier uyt dan, weerde maeght, kan ieder een bemercken
Dat eerftmael als de bruyt komt weder uytter kercken ,
Getrout voor al het volck , is op een vaften gront
En uyt haer eygen macht en in het trouverbont 8'.
Of fchoon dan iemant pooght u in het hooft te fteken,
Voor God uw man te fijn (gelijck de luyden fpreken)
Eer dat ghy zijt getrout, om onder defen fchijn
Te fchuyven, eer het dient, uw teere bedgordijn ;
Ghy, ftaet op uw verfet, en toont, met goede reden,
Dat by een ware maeght dit niet en dient gelegen ;
Seght, dat de reyne min noyt worftelt tegen eer,
En, fchoon hy 't anders drijft, gelooft'et nimmermeer.
Hier dient ghy , bruydegom, voor al te fijn gefproken ,
Om hier voor uwen tijt geen vier te willen ftoken;
Ghy hebt van heden of als pantfchap aen de bruyt ,

Maer noch geen voile macht het pant te winnen uyt.
Ghy, die dit acht te deun, gaet, leeft de Roomfche wetten,
En leeft dat keyfers felfs op uwe faecken letten;
Want foo een dertel quant fijn eygen bruyt verkracht 4),
Daer is geen twijfel aen, hy wort om hals gebracht 5).
Daer was een out gebruyck in alle Joodfche landen,
Wanneer een jonge maeght haer trouwe gingh verpanden,
Dat ja, de lieve bruyt, oock van den eerften aen,
Wert aen den jongh-gefel ten vollen toegeftaen.
Hy moeft het weerde pant met alle vlijt bewaren,
En, door befette tucht, ter rechter ure fparen ,
Ter eeren van de trou; hy moeft het weerde pant
Beaten fonder fmaet, en houden buyten fchant.
Siet, Jacob gaet alleen met Rachel aender heyden ,
En drijft het jonge vee door alle groene weyden ,
Sy bruyt, hy bruydegom; en des al niet te min
Hout alle tochten op, hout alle luften in;
En, naer een langh gedult van feven gantfche jaren,
Soo vraeght hy om verlof om dan te mogen paren ,
Hy raeckt (o reyn gemoet!) hy raeckt de maget niet,
Tot hem de vader felfs fijn lieve Rachel biet.
Siet, wat verfchilt de tijt! o, die in onfe dagen
Beftont een jonge bruyt den vryer op te dragen,
Van dat de fonne rijft, tot aen den foeten flaep,
Eylaes, wat foudet fijn? een wollef by een fchaep.
Ey, waer is nu de fucht van reyne min gevloden?
Of woont het fedigh hert alleenlijck by de Joden ,
En niet in ons geweft? ey, matight uwen tocht,
Wy zijn oock Godes erf, en dier genoegh gekocht.
Al die het reyne bond tot vuyle luften drijven,
Die paren in het vleefch, en niet als met de lijven;
Maer die in rechte tucht beginnen hare feeft,
Die trouwen met de ziel en wassen in den geeft
Al is de bruyt verlooft, noch dienje niet te mallen;
Al is de fchult gemaeckt, uw tijt is niet vervallen ;
Dus hout u in den toom, en fpaert uw weerde lief:
Een ondertroude bruyt, een onverfchenen brief.
De tijt fnelt haren loop. Men gaet'er overwegen
Hoe dat'et mette feeft en gaften is gelegen,
En hoe men nooden moet, en wie, en wat getal,
En hoe men metter eer de bruylof houden fal.
De faecke dient bedacht. Vraeght iemant mijn gevoelen?
Ick ben in dit geval een vyant van het woelen ,

1) Haec focietas de corporibus contrahitur contrahentium confenfu , non corporibus. Alber. Gentil. ibid.
2) Bodin. lib. 1. de la Repnbl. cap. 3. La plufpart des Canonistes & Theologiens, qui s'en font croire en cefte matiere, out tenu n'y a point de manage entre rhomme & la femme,
s'il n'tift consomme de faict : cc que nos couftumes ont difertement articule, quand it eft queftion des profits du manage, et de la communantê. Vide multa pro hac opinion in fumma Silveftrinft verb. matrimonium. nu. 6. c. debitum. de bigam. Lombard. in 4. Sententiar. diftinet. 30 & 37. quaeft. 2. Barbet. conf. 2. col. 7. glosf. us. ex publico extr. de convert conjug.
3) Senatus hie bonorum communionem decrevit , cum enim per conjunctionem illam conjugalem in facie Ecclefiae rite peractam , individua ac indisfolubilis vitae focietas contracta fit, ut non
jam amplius fponfus & fponfa , fed revere maritus & uxor effecti esfent, nec ad vinculum matrimonii ftabiliendum quidquam per concubitum feu copulam carnalem adjici posfit, merith etiam
focietas bonorum jam ab eo ipfo tempore inchoata ac inducta cenferi debet , quod ut facris litteris confonum, ita & expresfo jure civili ftatutum eft. I. cum fuerit. 15. ff. de condition. & demonft.
1. nupt. de R. J. I. fancimus. 24. verb. fed ex quo vota nuptiarum re ipfa praecesferint. C. de nupt. Neoft. rer. jud, obferv. 16. & 16. ubi tree conformes earns ex intervallo ita decifos memorat.
4) Nonnullis fponfis tam impotens eft ardor libidinis , ut corpufculo puellari vim inferant. Erafm. in Inftit. Matr.
5)

Bodin de la Republ. lib, 1. cap. 3. Si le fiance (dit-il) avoit ufe de main mife & ravi fa fiancee, it doit eftre puni capitalement en termes de droict. 1. 1. C. de Rapt. Alberie. Gentil.

tractatu de nupt. ex Bernardo.
6) Aux manages qui fe font par voluptd it n'y a commuuaute que des corps, mais en ceux que la fagesfe a conjoints, it y a communication de vertu & toute purete. Philo Judaeus lib. de
Abr. Patriarch.
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En van te grooten hoop ; een vyant van den dranck ,
Een vyant van geroep , en alle vuyl gefangh.
Indien het wefen mocht , ons foude meeft behagen
Een inaeltijt fonder pracht, en voor de naefte magen '
De befte bruyloft-feeft die iemant houden magh
Beftaet in fedigh volck , en in een kleyn beflagh
Soo donde , wert het volck met drincken niet gequollen,
Daer hoortmen geen gewagh van iemant op te vollell ;
Daer hoort men geen geraes , geen roepen , geen gedans
Noch van de geyle jeught, noch van de droncke mans.
Daer kan een teere maeght den echten ftaet beginnen
In ftilte, met befcheyt, en ongeftoorde finnen ;
Daer is het jonge paer en al het huys verloft
Van moeyte , van geraes, en van de groote koft.
Is 't niet een felfaem dingh? het trouwen is gevonden
Tot nadeel van de luft , en alle fnoode fonden ,
En des al niet te min waer eenigh menfche trout,
Daer fchijnt'et dat het vlees een nieuwen tempel bouwt 1.
Daer is een vreemt gebreck geflopen in de fteden ,
En blijft van ouden tijt tot aen den dagh van heden ,
Te weten , dat het volck in hare bruyloffeeft
Schoeyt wijder als het dient , en boven haren leeft.
Wat koomt'er menigh paer in duyfent (ware laften ,
Alleenlick om de vreught van vreemde bruyloftgaften!
Wat is'er menigh menfch , die uyt een hoogen moet
Verteert het innigh mergh tot aen het hertenbloet !
13edenckt'et, die het raeckt : in overdaet te trouwen
Is al een quade voet om huys te blijven houwen ;
't Is licht te veel gequift ten dienfte van de jeught,
't Is licht te veel gefpilt in defe korte vreught.
Ghy feet , het groot beflagh is in der haeft verdwenen ,
En wat de feefte maeckt gaet met den fpeelman henen ,
De vrienden fijn verftroyt , ach ! ick en weet niet hoe ,
Het gelt is uyt de beurs , en dickmael ondanck toe
Leert dan verkregen goet tot beter eynde fparen
Laet pracht , laet overmoet , laet groote koften varen ;
Koopt huysraet om het gelt ; en fet den regel waft
Dat op een goede faeck een goet beginfel paft.
Doch foo ghy zijt verplicht aen veelderhande mogen,

En dat uw ftijve beurs den laft vermagh te dragen ,
Soo wil ick uwe gunft niet binden aen getal,
Maer ftell' een yder vry hoe verr' hy nooden fal.
Wie kan het echte volck , wie aen de jonge lieden
Benemen haer vermaeck , en harde "richt gebieden?
Het is van alle tijt, dat op den bruyloffdagh
Een ieder vrolick zy, en vrienden nooden magh "'.
Maer gaet met goet beleyt, en laet de lieve gaften
By niemant in het feeft met drincken overlaften ,
Schout grilligh hantgefpel en dertel ongelaet ,
Weeft nuchter in gebaer,, en matigh in de praet.
ick bidde , heufche jeught, verftaet de rechte gronden ,
Waerom eerft over al de rnenfchen dienftigh vonden
Te maecken eenigh feeft, wanneer der iemant trout,
En waerom dat men noch dit heden onderhout.
't Is vry niet om den wijn , niet om de voile glafen ,
Niet om een los gewoel , niet om het dolle rafen ;
't Is om het naefte bloet te wijfen overhant,
Wat maeghfchap dat'er rijft uyt defen nieuwen bant 7 ' :
't Is op dat yeder wift , indien hy quam te fterven ,
Wie fijn verfpaerde goet eens foude mogen erven ;
En wie, te fijner tijt, en na een droeven val ,
Het huys, wanneer het wijckt, eens onderftutten fal.
Doch hoe een eerlick man de vrienden moet onthalen ,
Staet op een ander tijt ons naerder of te malen ;
Ghy, keert u, fnelle pen! keert eenmael wederom ,
En geeft doch eens de bruyt aen haren bruydegom.
Maeckt plaetfe, nieusgier volck; de bruyt die gaet ter kercken
En laet, in voile trou , haer onder-trou verftercken ;
Kniel neder, jonck gefel! kniel neder, teere maeght!
Hier wort op eenen tijt uw gantfch geluck gewaeght.
De geeften , Godes heyr , die wonder reyne fcharen ,
Zijn felfs ontrent het werck , daer echte lieden paren 9'.
Gods dienaer fpreeckt het woort , de zegen wort gefeyt ,
Een yeder feet, en bid. Daer is de knoop geleyt.
Roep bruyloft, foete jeught ! de fpeel-genoten komen ,
En ftroyen al het huys met nieu-gepluckte blomen ,
Met vers-gelefen groen , met jeughdigh maeghde-kruyt ,
En vlechten naer den eyfch een kranfe voor de bruyt.

1)
2)

Quorfum attineut publica tumultuofaque convivia? Suavius eft inter parentes, se pauculos ex proximo cognatione, modeftê fobrieque agitare nnptiaie cotivivium. Eraftn. de Chrift. hfatr.
Nationes quitedam nuptiis modum praefcribunt, & certum numerum convivarum, nee mall-. Pifis ftatutum eft quod non poffint ad nuptias convocari nifi duodecim Dominae, ut refert Brut.
lu I. inficiando. §. jaw]. in tin. & 16. etiam Angel. ff. de fort. & Jolt. Ananias is c. ult. col. 10. verf, ex praedictis refert. extr. de colfu detec. Francifc. Aret. in 1. Patris & filii. ff. de
Vulg. & Pupil].
3) Concilium Laodicenum can. 13. disfolutas choreas & impudicas faltationes diferte improbat.
4) Chryfoftomus graviter conqueritur, quod ipfo ftatim nuptiarnm die puellae animus tot undique flagitiorum machinis impetatur,, quod & Vives annotavit lib. de Chriftian. fcem. 1. cap. 1.
51 Het Frans fpreeckwoort feyt Wel: Il n'y a fi belle nopfe, oh it deft un mal difne. Nuptiae fumptuofae ditinnum fine honore conferuut. Bernard. in Fpift. de cur. & reg. rei famil.
C) In all nations the day of mariage was reputed the joyfullest day in al their life, therefore one faith that mariage fignifies merrie-age, becaufe a play-fellow is come to make our age
merrie. Mr. Smith. in his praepar. to Mariag. Leges Licinia & Julia in nuptiis lautiores qualm in aliis conviviis funiptus permittehaut. Gell. lib 2. cap. 24. ita Laban, convocatis multi, amicis
ad eonvivium , nuptias fecit. Genef. cap. 29, & aped Senecam indignantis verba font: Nuptias clanfa domo fecimus. lib. 7. cont. G.
7) Non ob Lysol feftivitatem convocantur propinqui affines, & amiei ; fed, cum matrimonii is finis & effectus fit, ut alter conjugum in alterius familiam adoptetur, & foboles inde procedens
jury tam aguatis quam cognatis fuccedendi confeqnatar; eonfequens eft, ut omnia ex confenfu toting & prefentibns propinquis fiant. Annaeus Robert. rer. jud. lib. 1. cap. 2. Vide
Plutarch. lib. 4. Symb. quaeft. 3.
8)

Afpice virginem illam , quam Pater tradidit, euntem die, celebri , comitante populo. Quiutil. declam. 307.

9)

Tjnde fufaciant ad felicitatem matrimonii enarrandum, quod Eeclefia conciliat , & confirmat ohlatum , obfignatum Angeli reuuntiant, pater Tatum habuit. Tertull. lib. 2 ad uxorem. Publica

benedictione, quafi Deo ipfo per os Miuiftri fui loquente, fpectautibus Angelis & hominibus, copulantur ; ut per hoc Deo confecretur individuae confuetudinis initium. Joachim, a Bela, tract.
de Mar. in praefat.
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Noch is'et niet genoegh; men hanght'er groene kroonen,
Daer haer het weerde pant fal aen den dis vertoonen ;
De folder, en de balck, de mueren, en het bed
Zijn met geftreckte palm aen alle kant befet.
Een maeght kan over al een groene krans verwerven,
En dan wanneerfe trout en aisfe komt te fterven.
Wel aen, gefwinde pen, ter eeren van de bruyt,
Koom, fegh ons, wat de dracht van kroonen hier bed uyt
Het is van ouden tijt, dat tweederhande luyden
Sijn kroonen toegeftaen van loof en groene kruyden
Een priefter, tot den dienft van eenigh God gewiji ,
Ontfingh een groene krans ontrent den offertijt;
Een held, wiens edel fweert den vyant had' geflagen,
Kreegh even defe macht een kroon te mogen dragen;
Kreegh oorlof met de koets te reynen door de ftad,
Geciert met eycken-loof, of met een lauwer-blad.
Hier uyt (gelijck het fchijnt) is defe vont genomen ,
Dat oock de groene krans is tot de bruyt gekomen ;
En, als men met befcheyt de faecken ondertaft,
De kroone wort de bruyt te rechte tocgepaft:
Voor eerft, om dat de maeght, die hare jonge leden
Gut, uyt een reyn gemoet, aen haren man befteden,
Niet meer is, datfe was; niet meer is aen de jeught,
Maer offert aen de trou, maer offert aen de deught
Een vers, een jeughdigh lijf, in geen bedrogh gevonden,
Gaef, fuyver, onbefmet , fris, nuchter, ongefehonden ,
Dat niemant naderhant, dat niemant raken moet
Als een, aen wien de maeght haer reynen offer doet.
Siet hier, ghy die het raeckt, het wit van eerlick trouwen;
Het is een vaft befluyt, om God een lmys te bouwen,
Het is een vaft befluyt, een feker oogh-gemerck ,
Uw vrucht te brengen op tot Godes offer-werck;
Het is op datje moeht, door wettigh t'famen paren,
Een onbevleckten geeft in reyne tucht bewaren;
Het is op datje mocht in uwe domme jeught
Te beter, door behulp, u geven tot de deught;
Het is de guile fucht haer rechte wit te leeren,
Het is de quade luft tot goeden eynde keeren,
Het is, to zijner tijt, het ongetoomde vleys
Te geven fijn behoef, maer naer den rechten eys .
Het is een vaft befluyt, voor eeuwigh of to fweeren
Al wat de jonckheyt leert, en uyt de borft te weeren
Al wat'er eenighfins een reynen geeft bevleckt,
Al wat'er eenighfins tot fnoode nucken ft.reckt.
Het is een vaft befluyt de finnen in te binden,
En niet te laten gaen met alderhande winden,
Daer ons de werelt treckt; het is een vaft befluyt
De tucht te laten in, de luft te jagen uyt.
Ten tweeden, nu de maeght van alderhande tochten

Is dickmael aengeranft, is dickmael aengevochten ,
En heeft des niet te min luft, krevel, vuylen brant,
En ale flim gewoel gehouden in den bant ;
Soo eyft de reden felfs, dat fegenrijcke kroonen
Haer fijgen om het hooft, om haere deught te loonen,
En datfe van het volck wort over al begroet,
Gelijck men in 't gemeen een overwinnaer doet.
Bedenckt dan, jonge bruyt, wat heden is begonnen ,
Ghy hebt in uwe jeught de luften overwonnen,
Nu krijghje meerder hulp te ftaen in defen ftrijt.;
Dus blijft in ware trou de trouwe toegewijt!
Pit wefen vordert meer, als met den man to fpelen ,
Of iet, dat u gelijckt, in luft te mogen telen;
Want foo die weerde plicht alleen hier in beftont,
Soo waer oock in het bos een wettigh trouverbont.
Wel aen dan, jonge brut, koomt, met gefette feden ,
Koomt, met een fuyver hert, in uwe kamer treden;
Doet, uyt een reyne fucht, de luften in den ban,
En wort na defe kroon, de kroone van den man 2 ! -De feeft gaet haren gangh, hier foeck ick niet te weten
Noch wat'er wort gedient, noch wat de gaften eten,
Noch of de fchotels dicht en op haer reke ftaen,
Noch wie'er met de bruyt fal aen de tafel gaen:
Ick laete, die het wil, hierop de finnen breken,
Ick laete, die het luft, van diepe glafen fpreken ,
Een dingh is hier alleen te nemen in beraet,
Waerom dock voor de bruyt een hof op tafel ftaet.
Segh reden, mijn vernuft! Daer zijn verfcheyde faecken
Die hier te wegen fijn, en defen handel raecken,
Hoort, wat ons belt bevalt: het is een groote lof,
Dat vrouwen fijn gelijck een toegefloten hof 3);
Dat vrouwen zijn gelijck als boomgaerts voor de rnannen ,
Daer fnoepers, vuyl gefpuys, fijn eeuwigh uyt gebannen ,
En, om dit aen de hruyt te prenten in den geeft,
Soo wort een hof geftelt te midden in de feeft.
Wat hooger, fnelle pen ! laet u wat hooger rijfen ,
Ghy fult een beter grout hier over konnen wijfen
Het eerfte trou-verbont is in het groene velt,
Is in bet fchoon priel van Eden ingeftelt;
Daer is in ouden tijt het reyne bed gevonden,
Daer is het eerfte paer in echten ftaet gebonden
Tot onderlingh behulp; daer heeft de groote God
Gegeven aen het wijf het eerfte trou-gebod;
Daer is de man gelaft op zijn beroep te pasfen,
Soo dat de ganfche trou is in den hof gewasfen ,
Is uyt den hof gevloeyt; en fret, des Heeren woort,
Gefproken in den hof, brenght ftaege vruchten wort.
Als dan een jonge bruyt fiet op de tafel fetten
Den hof, en fijn gevolgh; fy dient'er op te letten,

I) Conj ugium bene utitur libidinis malo. Augurtin. lib. 3. contra Julian.
Uxor bona benedictio, auxilium , corona vit '', quietis columns; Coftam. nupt. num. 13.
Mijn furter lieve Bruyt, gby zijt een besloten Hof, een verfegelde bornput. Hoogbliedt Salons. 4. 1:1.

2)
3)
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Sy moet gedachtigh fijn, wie eerft het trouwen vont,

En wat'er noodigh is ontrent het groot verbont.
Maer wat een groot gewoel! wat Calder noch gebeuren?
Men fiet de jonge bruyt van alle kanten fleuren
En trecken van het volck, en bier en weder daer,
Het fchijnt als of de maeght een krijghs-gevangen waer.
Ey! Int ons, inijn vernuft, een weynigh overwegen
Van waer het vreemt geraes fijn oorfprongh heeft gekregen;
't Is dienftigh aengemerckt, en of te fijn gemaelt,
Hoe laugh een oude feyl ontrent de menfchen dwaelt:
Men bout, dat defe greep uyt Romen is gekomen,
Van dat haer eerfte jeught de maeghden heeft genomen,
Van dat haer eerfte vorft de vryers gaf de loos,
Waer op toen yder man een eygen vrouwe koos.
Is 't niet een felfaem dingh? 't is duyfent jaer geleden
duyfent boven dat, en feet, in onfe fteden
Wert, oock tot heden toe, de bruyt om her geruckt,
Om dat eens vrouwekracht te Romen is geluckt.
Ick bidde wat ick magh : hout ftille , rouwe gaften!
Ten ftaet u geenfins vry foo grilligh aen te taften
Een die u niet en raeckt, een die nu is gevrijt,
En door de vafte trou een ander toegewijt.
Wat gaet de Zeeuwen aen met Romen aen te fpannen ?
Wat roert ons eenigh volck by vonnis uytgebannen ?
Wegh met dat oude vuyl! in Zeelant is de bruyt
Geen ruyters eygen flaef, geen rovers eygen buyt.
't En heeft doch geen befcheyt foo grooten woel te maken,
Het weerde trou-verbont is van de goede faecken,
Daer niemant in en treet als met een vryen wil,
Dus laet het flim gebruyck, en weeft doch eenmael ftil.
Ghy fijt een eygen volck, van Gode vrygelaten,
Dus laet uw fedigh hert de vreemde rancken haten ,
Komt, voeght u na den tijt, en weeft niet Langer dwaes,
Ontrent een deftigh werck en dient geen mal geraes.
Maer fiet, de ftille nacht komt fachtjens aengevlogen,
En heeft een duyfter kleet om onfe kim getogen ,
Men fiet geen lichte maen, geen ftralen van den dagh,
De fchaemte van de bruyt vint daerfe fchuylen magh ".
Dat bier geen dertel wicht, met onbefchofte ftreken ,
En maecke voor de deur te tieren, of te fpreken;
Geen fpeelman , geen geroep , geen fangh en doe belet 2;
De bruyt, en haer gevolgh, doet binnen haer gebet :

„Reyn wefen, eeuwigh God! die van den aenbeginne
Hebt in den menfch geplant de fucht tot echte minne ,
Hebt in den man geleydt de gronden van de trop,
En naer den man geneyght de finnen van de vrou ;
l) Noctu ant vefpertino crepufculo ilia fponfae deductio spud veteres fiebat, vel propter verecundiam
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Reyn wefen, fuyver Lam! die uyt de maeght geboren,
Hebt tot het diep geheym .den echten-ftaet gekoren,
Hebt, als een eygen bruydt, getrout uw weerde kerck,
En aen de trou gegunt uw eerfte wonder-werck;
Reyn wefen, heyligh vyer! die met bedeckte ftralen
Komt fygen uyt de lueht, komt in de menfchen dalen ,
En fuyvert aen de ziel al wat'er is bevleckt,
Al wat'er uyt het vleefch verkeerde luften treckt.
Reyn wefen, eeuwigh God! wy ftrecken onfe leden
Tot uwen hoogen throon, wy ftorteu huys-gebeden ,
En roepen om behulp op onfen bruylofs-dagh,
Ten eynde dit heroep ons zaligh wefen magh!
Geef eerft, genadigh God, dat wy ter weder-zijden,
Tot onderlingen trooft, uw foeten naem belijden,
Eenparigh van gemoet ; geef ons een fachten geeft,
Die fijnen Heylant lieft, en fijnen Schepper vreeft.
Leer ons tot aller ftont uw vaderlijcke flagon,
Met nederigh gedult, en fonder morren dragen,
Ten eynd het fondigh vleefch , en alle flim bejagh
Sich onder uwe wet geduerigh buygen magh.
Laet geen verkeerde fucht door onfe kamer dwalen,
Laet geenen vuylen brant ons in de leden malen;
Bevrijd ons van de twift en alle ftuer gebaer,
Geef yeller voile luft ontrent fijn wederpaer;
Laet over ons bedrijf uw gunfte nederfijgen,
Soo dat wy nimmermeer van uwen fegen fwijgen;
Doch geef ons evenwel geen meerder ommeflagh,
Als ons en ons gefin ten goede dienen magh.
Wij bidden, lieve God! niet om een aerds genoegen,
Maer dat fich onfe wil naer d'uwe mochte voegen;
Behoed ons voor gebreck, en grooten overvloet,
Maer gun ons uwen trooft; foo wort het bitter foet.
Doch foo het wefen mocht een deel van uwen fegen ,
Dat wy tot onfer vreught gewenfte vruchten kregen;
Soo wiltfe van der jeught begaven met verftant
Ten dienfte van de kerck, of van het vaderlant.
En wil des niet te min in ons den geeft verwecken
Om onder uwe vrees hen op te mogen trecken ,
Ten eynde, voor befluyt, en ons en hun gelijck
In Chrifto fy bereyt het eeuwigh koninckrijck !"

Vriendinnen , met verlof, ick bidde ruymt de kamer,
Hier is nu weynigh volcks en ftilte vry bequamer
Als eenigh groot gewoel , de bruyt treet aen het bed;
Nu moeder, fluyt de deur, en draeght de fleutel met.
U is nu, bruydegom! volkomen recht geboren,
Genaeck uw weerde pant, van duyfent uytgekoren,
, ut Plutarch. in problemat. vel fi quid deforme, id tegeretur. Conftan. tract. de nup. trine Catullus:

Vefper adeft, juvenes , confurgite ; vefper Olymmo

Exfpectata diu — &c.
Fax etiam nuptialis rapi folita (auctore Fefto) in eundem effectum.
t!) De ftrepitu qui prima nocte ad thalami fares excitabatur, de verfibus fefcininis ibi decantatis , & aliis hujufmodi vide Hotom. in ohfervat. quae ad veterem nuptiar. pertinent. cap. 31. num. 4.
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Begroet uw wederhelft, niet met een geyle mont,

Maer uyt een fedigh hert, en yder woort een pont
„Mijns herten foete wenfch! van Gode my gegeven
Tot luft en foete vreught in dit gefelligh leven;
Mijn trooft, mijn ander ick! gehecht in mijn gemoet
Meer als mijn vader felfs en al het naefte bloet;
Gewenfte bedgenoot , verkoren boven allen,
Ten leften zijt ghy mijn, my zijt ghy toegevallen;
Wy zijn van nu voortaen, wy twee en zijn maer ecn,
Wat eerftmael eygen was, is even nu gemeen;
Wy zijn door echte trou, en op gewisfe gronden,
Ons leven dagen langh te famen ingebonden;
Soo dient dan overhant dit jock alfoo verfacht
Dat ons geheele fucht tot vrede fy gebracht.
Indien wy door de trou in rechte liefde paren ,
Wat quaet fal immermeer ons mogen wedervaren?
Wat fal ons hinder doen , of brengen in den Bruck?
Twee herten evens gefint zijn boven ongeluck 9'.
Schrijft dit in uw gemoet: waer dat gehoude lieden
Sich vieren overhant, en ware gunfte bieden,
Daer is een goede geeft met alle fegen by,
En maeckt het echte paer van alle plagen vry;
Daer wort het gantfch gefin, kint, boden , nichten, neven,
Als door een vaft gevolgh, tot foete ruft gedreven;
Daer wort'et innigh hert gefuyvert van den haet,
Daer vloeyt'et altemael van enckel honighraet.
Komt ons de lieve God maer kleyn beflagh te geven,
Wy konnen evenwel, wy fullen vrolick leven,
Wy fullen onfen loop voltrecken fonder pijn,
Indien wy voor den Heer maer eenigh konnen zijn
Of God fal alle dingh naer ons behoeften voegen ,
Of God fal onfen geeft in alle dingh vernoegen;
Indien geen rijcke (chat ons koffers op en vult,
Ons vreughde fal beftaen door middel van gedult.
Wat my in als belanght, ick neme tot getuygen
En God en onfe trou; mijn leden fallen buygen
Tot vlijt, en rijpe forgh, tot alderley beflagh,
Dat iemant van den man met reden eyfchen magh.
Ghy, in het tegendeel, leert uwe finnen ftieren
Tot onderlingh behulp, leert uwen hoeder vieren;

Op dat in als de man magh zijn ontrent het wijf,
Gelijck een weerde ziel is aen het gantfche lijf.
Wy fullen onder dies, wy fullen tusfchen beyden ,
Al wafer is to doen met reden onderfcheyden,
En plegen ons beroep naer eyfch en rechte maet,
Ghy dienften van het huys, ick dingen van de ftraet 4'.
En evenwel nochtans foo fullen alle faecken
Ons in gemeene plicht, en niet als eygen, raeeken ,
En dat op defen voet een ieder in het fijn,
En even ondermenght als 't water en de wijn .
Het ftuck aldus beleyt, fal ieder zijn betrouwen
Dan vorder op den Heer en zijn beloften bouwen;
En fchoon daer onweer rijft, en ftuere vlagen maeckt,
't Is God, de groote Vorft, die voor de fijnen waeckt "1.
En als het fchoon gebeurt , dat God in onfe tijden
Sent vaderlicke tucht, fent eenigh bitter lijden ,
Ten dient ons evenwel niet tot een droeve val ,
Het eynd is enckel heyl, het eynde recht'et al 7'.
Al wat de jeught befit verandert met de jaren,
De luft gaet haren gangh, laet ons in liefde paren ,
Niet op een fchoone verf, niet op het lijf gegront,
Maer op het innigh goet, het ware trouverbont!
Laet vrede, Poet beleyt, en minnelijcke feden
Meer trecken ons gemoet, als opgepronckte leden;
Laet God doch boven al ons zijn de grootfte wet,
Hy is, op wien het oogh in alien dient gefet.
Het eynde van de trou is kinders op te wecken ;
Daer moet geen reyne min tot quade luften ftrecken,
Dus laet de weerde trou, verfegelt met de tucht,
Ons brengen uyt den brant, en leyden tot de vrucht.
Dat zijn tot onfen trooft de vafte bruylofs-gronden ,
Waer op de losfe jeught moet werden ingebonden;
Hy vint fich buyten fpoor, wie hier to verde gaet;
Al wat ten goede ftreckt bewaert de middelmaet."
Dit magh de jonge bruyt een weynigh overleggen ,
En weder, als het dient, haer tegenreden feggen:
„Behoeder mijner jeught ! van Gode my gejont,
In wien mijn reyne ziel alleen vernoegen vont ;
Ontfangt uw jonge bruyt, en defe teere leden,
Die ick aen u alleen na defen fal befteden ;

1) Vol Dehomachus apud Xenophontem de adminift. domeft. linjufmodi feri+ colloquium corn uxore inftitnit, quo fere mutui officii admonent conjuges, idque fob ipfum initium inatrimonii , vide
Xenophout. lib. 5. Scio non dufuturos, inquit Erafmus, qui fibi belli videntur ac feftivi, quibus haee talia abfurda videbuntur, led valeaut illi fine Chrifto belli. De Chrift, matrim,
Chryfoft. in Genef. IIomil. 37.
2) lanando conoordia, pax, & vinculum dilectiones cum =here & viro fucrit, omnia fimul affluunt bona, & nulls iufidils expol'iti font, magno C inexpugnabili muro circumdati; hoc juxta
Dei fententiam eos fortiores reddit ; hoc omnibus divitus & abundantia eos magis loeupletabit, hoc fupernaru gloriam its conferet , hoc & Dei benevolentiam its ubertirn conciliabit. Proiudc,
inquit , oro ne quid illis praeferendum exiftimemus , fed omnia faciamus et agamus, ita ut tranquillitas & pax lit collabitantibus ; tune autein & filii qui nalcuntur, & fervi & tota undequaque
domus virtute florebit, eritque multiplex rerum profperitas.
19.
3) Dat fy hare zielen den getrouwen Schepper bevelen met wel doen , 1 Petr.
4) Mihi videtur Deus naturam mulieris ad. curam intus fufcipiendam in lucem protulisfe, mollioreque corpore, ut intra parietes officinal obiret; at viri corpus animumque ad calores ac frigora
patienda, turn etiam ad labores pacts ac belli conftituisfe, ideoque res illi foras agendas delegasfe. Xenoph.
aim uxoris propria, externa negotia viro permitte. Gregor. Nazianz. ad Olymp.
In familia difpertita funt officia; funtque alia
6) Profunt conjuges fibi. mutuo , fua in commune conferentes, ob eamque eaufam fuavitas in hae tali amicitia inert, utilitafque maxima. Ariftot. Eth. lib. 8. cap. 12.
6) Die tot God komt, moet gelooven , dat God is, en dot by degene die hem foecken, bout Hebr. 11. 6.
De hand. onfen Gods is teu beften boven alien die hem foecken , Efra. 8. 22.
De wandelinge fy fonder gierigheyt , weeft tevreden met bet tegenwoordige ; want by beeft gefeyt: Ick en fal u niet begeven , noch en fal u uiet verlaten , Hebr. 13. 5.
7)

IT 141 ecn licht in de duyfternisfe opgaeu , ende uwe donekerheyt fal fijn als de iniddagh. Efai 58. 10.
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Ontfanght uw wederhelft, uw lot, uw echte wijf,
Ontfanght in uwen fchoot een ongefchonden lijf '),
Een lichaem fonder vleck, een kuys een eerbaer wefen ,
Een rote metten dau, by niemant oyt gelefen,
By niemant aengeroert; ontfanght loch boven al
Een toegenegen hert , dat in u leven fal;
Dat uyt zijn ganfche luft, en met geheele krachten,
Tot uw vermaeck alleen fal drijven zijn gedachten ,
Sal woonen met den geeft in u mijn evenbeelt ,
Soo laugh een kleyne lucht in defen boefem fpeelt.
Ghy ftiert my niet alleen tot huyfelicke faken,
Maer leert my boven al tot onfen God genaken 2);
Leert my te buyten gaen en treden met den voet
Al, wat ons ydel vleefch leyt van het ware goet;
Leert my voor alle dingh door vriendelick vermanen ,
Te fcheyden mijn gemoet van alle fotte wanen;
Dat fal in defen geeft ontfteken meerder vonck ,
Dan of my eenigh menfch de ganfche werelt fchonck.
Twee zielen eens gefint, om God te willen eeren ,
En konnen nimmermeer van haere liefde keeren ;
Want als het nietigh fchoon fal van de leden gaen ,
Dan fal de ware min op vafte gronden ftaen."
0 goet, o foet begin! o vreught, o hemels leven !

0 ! dat een yder pooght een fachte fpoor te geven
Aen zijn befcheyden deel, op dat in alle vlijt
Al wat ten quade ftreckt van beyde fy gemijt.
Wat is'er beter dingh, als met gefette reden,
Door heus en rijp gefpreck , en even door gebeden ,
De finnen overhant te voegen naer de leer ,
En met gelijcke fucht te treden voor den Heer ?
Wat is'er quader flagh, als fonder tegen fpreken
De fonden aen te fien, en alle fielgebreken
Te dulden in de borft van uwen weerden vrient ,
Die uyt de modderkuyl voor al getogen dient.
Hoe kander harder leet, of droever ftuck gebeuren,
Als twee , die eenigh zijn , van een te laten fcheuren ;
Soo dat (o felfaem dingh!) een vlees fou moeten zijn ,
Ten deel in alle vreught, ten deel in alle pijn 3).
Pooght man en vrouwe, poogt, oock met geftorte tranen,
Uw lieve wederhelft tot deughden op te manen ,
Pooght met uw ganfche kracht te weeren uytter hel
Uw weerde jockgenoot , uw diere bedgefel.
't Is beter, die men lieft, zijn feylen aen te wijfen,
Als, door een fot gevley , een quaden aert te prijfen.
De tucht, al valtfe fwaer, is enckel vriendewerck ,
Een onderlingh vermaen , een huyfelijcke kerck.

1) Belie agitar, cum virgo ad maritum 110V11111 adfert bonam animi indolem, pulchritudinis gratiam , floris rudimentum. Apuleii Apo. 2.
2) Dirige quam diligis , -nor recte divinae & humane rei focia dicitur. 1. adverfus. C. de crimine expilat. hared.
3)

Ouwen fi forte in coelum vie fumitur, uxor in omens Ant. contre, non font ampiius una. taro.
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Poft quam fano fobrioque judieio coiit legitimum matrimonium, proximum
erit dare operarn ut inter conjunctos coalefcat ac roboretur mutua benevolentia.
Charitas, qua fponfus profequitur fponfam, facile perfieiet, ut puellte mores
ad tempus aut ferat, ant corrigat: rurfum puella, fi ad fponfum attulerit
amorem conjugalem cum decenti reverentia conjunctum, non facile marito
reluctabitur, fed obfecundans ac cedens, fibi devinciet illins animum.
Habent et dulcisfimarum rerum iuitia quandam fuam moleftiam , velut
acerbitatem quandam progresfu temporis in dulcorem abituram: quid vino
fuavius? fed ab uva eft primum acerba. proinde qui ftatim refiliunt a virgine,
cujus acerbitatem ferre non posfunt, nihilo confultius faciunt, quam fi quis
guftatam uvam immaturam, offenfus acore, contemnat, aliifque maturm
fuavitatem relinquat. Exfpectas mufta vina, donee tempore deponant aufteritatem. exfpecta et to paulifper, donee nova nupta maturefcat. Sic habet natura
rerum humanarum, ut nihil voluerit esfe tam fuave, quin aliquid aloes
admifcuerit.

Habent et adolefcentes, nondum multo rerum ufu formati, quiddam ferox
et infolentius, quod paulatim eetate mitefcit. Proinde puellte, quee protinus
offenfee refiliunt a fponfis fuis, et fimultatem fufcipiunt, non minus inconfulte
fuciunt quam fi quis apis ictum perpesfus, mel aliis relinquat. gratisfima rofa
de fpinis nafcitur. Nullus exfcindit rofarium, offenfus aculeo, fed fructus
amore plod moleftum eft disfimulat.
Plurimiirn autem faciet ad confirmandam amicitiam perpetua qutedam morum
comitas, fie temperata inter blanditiem et aufteritatem, ut nec reverentiam
tollat, nec confuetudinis jucunditatem vitiet.
Quamquam autem oportet mutuum esfe obfequium, tamen preeferibit hoc
turn natura, tum Sacrarum Litterarum autoritas, ut mulier obfecundet viro
potius, quam vir uxori. Apoftolus enim muftis charitatem et comitatem
preefcribit, mulieribus ant= obedientiam et obfequium. Erafm. de Chrift.
matrim. Inftitut.

KORT BEGRIJP VAN DE PLICHTEN DES •HOUWELIJCX.
Na dat nu het wettelijck houwelijck met welbedachten raet en gefont
oordeel voltrocken is, de naefte betrachtinge moet zijn, te beforgen, dat de
onderlinge liefde en goetwilligheyt tusfchen de nieugetroude meer en meer
aengroeye, verfterckt werde, ende wel beklijve.
Gelijck de ernftige liefde, die de jonge man fijne beminde bruyt is
toedragende, lichtelick dat in hem te wege brenght, dat hy haere feden
(die hem eenighfins mochten tegen de borft fijn) of verdrage voor eenigen
tijt, of wel de felve met foete bejegeninge verbetere: Alfoo kan de jonge
vrouw aen d'ander fijde (indienfe maer eene oprechte houwelijckfe liefde
neffens een betamelijcke eerbiedigheyt haren man toebreught) fich alfoo dragen,
datfe hem niet licht fal tegenftrevelen, maer liever foecken met wijeken en
gehoorfamen fijn herte te winnen, en t'eenemael tot haer te verbinden.
De ervarentheyt leert, dat veeltilts de beginfelen, felfs van de allerfoetfte
dingen, foo eenige moeyelijckheyt in fich hebben, 't welck is gelijck een
fuerigheyt die metter tijt in foetigheyt verandert. Wat is'er doch (Deter en
aengenamer als de wijn, die nochtans komt van de eerft-fuere druyve?
Daerom die gene die foo lichteliek foecken uyt den bant des houwelijcx te
fpringeu, en de jonge vrouwe te laten fitten, om datfe quanfuys eenige hare
fuerigheyt of ftuerigheyt niet konnen verdragen, die doen even foo dwafelijek
als die genen , die, fich ftootende aen den eerften fueren fmaeck der onrijper
druyve, defelve heel verfmaden en verwerpen, latende ondertusfchen anderen
genieten de foetigheyt derfelver na datfe rijp geworden is. Ghy, , die wel
kunt patientie nemen metten nieuwen wijn, tot dat hy metter tijt klaer
wordt, en fijne wrangheyt in mollicheyt verandere; wacht doch oock een
weynigh tijts tot dat de nieuwgetrouwde hare rijpigheyt ende foetigheyt

verkrijge. Het is doch foo den aert aller menfchelijcker dingen, door Godes
befchickinge, dat'er in defe werelt niet foo Poet en fy, of het is met wat
bitters vermenglit. Soo is 't oock met de jongelingen, die door de kleyne
ervarentheyt noch luttel gefteltenis in fich hebben: daer is foo wat ftuers en
felfaems in hen, 't welck met de jaren allenxkens verfacht en beter geftelt
wort. Van gelijeken de nieugetrouwde jonge vrouwen, die om een kleyne
fake geftoort zijnde, ftracx vyantfchap innemen en van de mans wegh loopen,
zijn even foo qualijek beraden als die gene, die eens van de byen gefteken
fijnde, den foeten honigh der (elver aen andere laten den. De allerlieffelijckfte
rofen pluckt men van de doornen; doch niemant en werpt den rofelaer uyt
um dat hy van de doornen altemets gefteken is; maer de liefde van de
aengename bloeme doet hem overfien en kleyn achten alle 't gene daer
ontrent eenighfins moeyelick is.
Doch tot beveftinge van de onderlinge vrientfchap, doet en vermagh feer
vele eene geftadige vriendelijekheyt van feden, de welcke foo gematight fy
tusfchen lieffelijekheyt en ftemmigheyt , datfe noch de behoorlijcke eerbiedigheyt en beneme , noch de genoeghlickheyt der onderlinge vrientfehap en
verftoore ofte krencke.
En hoewel de gedienfticheyt hehoort over wederfijden gelijck te gaen,
nochtans is 't een voorfchrift der natuere en een gebod der Heyliger Schrift,
dat de vrouwe eerder den man, als de man de vrouwe onderdanigh moet
zijn: want d'Apoftel gebiet den mannen liefde en vriendelijekheyt, maer de
vrouwen gehoorfaemheyt ende gedienftigheyt. Erafmus in fijn boeck. de Chrift.
matrim. Inftitut.

HOUWELIJCX
V1ERDE DEEL :

VROUWE,
ZTJNDE 'T TVVEEDE DEEL

VAN '1

CHRISTELYCK HUYS-WIJF.

Proverb. 31. verf. 10. 26. 27. 30. Wien een deughtfame huyfvronwe befchickt is, die is veel edelder als de koftelijekfte peerlen. Sy doet haren mont op met wijfheyt , en
op hare tonge is heylfame leere. Sy fehouwet hoe 't in haren huyfe toegnet, en eet haer broot niet met luyheyt. Lieffelijck en fchoon fijn is niets: Een vrouwe die den Heere
vreeft falmen loven.

Tit. 2. verf. 3. 4. 5. Dat de oude vrouwen leerersfen iijn der eerlijckheyt: op dat fy de jonge vrouwen onderwijfen hare mannen lief te hebben, hare kinderen lief te hebben,
voorfichtigh te fijn, fuyver,, het buys te bewaren , goet, haren mannen onderdanigh: op dat het woordt Gods niet gelaftert en worde.

1 Pet. 3. verf. 1. 2. 3. 4. Ghy vrouwen, weeft Owen mannen onderdanigh , op dat oock die gene die den woorde niet gehoorfaem en fijn, door de wandelinge der vrouwen
fonder woordt gewonnen orden , als fy aengernerekt hebben uwe goede wandelinge in de vreefe. Der welcker vercieringe fy, niet die uytterlijcke: in het hayrvlechten , en gout
ommehangen, ofte kleederen aen-doen: Meer die verborgen menfehe des herten , in de onverderffelljeke verrieringen cones fachtmoedigen en ftillen geeftes, deweleke koftelijk
is voor God.

GREGOR. NAZIANZEN1JS: Alulierum ornamentum eft, morum probitate ac elegantill florere, domi ut plurimum manere ; colloquium cum divinis oraculis habere; fufo ac lance
operam dare, (hoc euim fceminarnm MUTuis eft) aneillis opera mandare, famulis alimenta reete fuppeditare; labiis , oculis, genis frtenum injicere; pedem liminc non admodum
frequenter efferre, pudicis tent= mulieribus oblectari.

GREGOR. THEODIST. PATRAT. Bonam eft conjugium , fed mala funt glue circa illud ex hujus month cure fuccrekunt. Sicut rope rectum mumdumque iter pergimus, et tamen
ortis juxta viam vepribus per veftimenta retinemur, in via munda non offendimus, fed a latere nafcitur quo pungamur.

ERASM. DE INSTITUT. CHRIST. FMK. FOL. 9. IJbi propior animorum conjunetio, nbi certior fiducia, quam in matrimonio? quum uterque volens fe tradit in alterius poteftatem,
fibi quodam modo adimens jus fui corporis.

tuEm. Conjugium eft biga quaedam , duobus innitens axibus, quos fi leniat morum comitas et animorum fynceritas, nee Haar= inamcenus ftridor, audietur in familia , et
utrifque concordibus quicquid agitur feelicins fuccedet.

AEN DE
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Waerde vrienden : terwijlen de Bruyt noch in haer kamer is, misfchien befich om haer nieu vrouwekleet aen te trecken;
foo en fal het u lieden (gelijck wy verhopen) niet vervelen dat wy , om geen tijt te verliefen, ondertusfchen een weynigh
handelen van dingen die op de jegenwoordige tijt en plaetfe niet qualijck en fallen pasfen. Ick kan voor eerft niet
verfwelgen, dat op gifteren over tafel eenige onder u lieden in twijfel hebben derven ftellen, of oock het huwelick niet
ftrijdigh en zy met een geruft en recht Godzaligh leven; gelijck wy dan weten , dat foodanigh een gevoelen oock elders
by velen wort voorgefproken, tegens de welcke wy jegenwoordelick niet gefint zijn eenigh wijtloopigh verhael in te
ftellen; maer feggen alleenlijck in 't korte, om alfoo tot ons voornemen te geraken : dat, nademael de ftaet des huwelicx
by God felfs is ingeftelt, en dat in den Luft-hof, en voor den Val; dat de menfche een gefelligh dier fijnde, niet en
diende alleen gelaten, volgens Godes eygen verklaringe; dat bet is een onderlingh behulp van man en vrouwe, mitfgaders
een nootwendigh middel tot vermijdinge van onkuyfheyt ; dat niet als door het felve de fekerheyt der kinderen en is te
bewaren, en de geheugenisfe der menfchen in wefen te behouden; dat mede, volgens het getuygenisfe van Godes uytgedruckte woort, echte lieden oock bier op aerden een Goddelick leven konnen leyden ; en eyndelick dat noch Godes
kercke, noch het burgerlijcke regiment buyten het felve en konnen beftaen
't En is noch huys, noch erf, noch diergelijcke faecken ,
't En fijn de wallen niet die ons de fteden maecken ;
Het is al beter ftof, het is het echte zaet,
Waer by dat ieder lant , en al de werelt ftaet;
Dat (fegh ick) daerom niemant hebbe te twijffelen of 't voorfchreven beroep , (foo het felve behoorlijck , in de vreefe

des Heeren, by hem wort. aengevangen en beleeft) en fal voor hem en fijn gefelfchap een geruft en godfaligh leven konnen
inbrengen. Sonder dat Kier tegens is doende, dat'er foo veel moeyelickheden en onluften by velen, in dit beroep levende,
over al werden gefpeurt; en dat'er felden foo geluckigen huwelick wert getroffen, daer niet eene van tweön, of dickmael
beyde te famen tot eenigen tijde wederom fouden wenfchen in haer geheel geftelt te worden; want bet felve de eygenfchap
des huwelijcx, en niet den ongeruften aert van de menfchelijcke genegentheden te willen toe-fchrijven , is enckel onverftant.
Socrates op een tijt gevraeght zijnde welck van beyde beter ware, te trouwen ofte ongetrout te blijven: het zy (feyde hy)
men 't een of 't ander doe, beyde heeft'et fijn ongemack, en geen van beyde en e y ndight'er fonder leet-wefen. Hy fprack
de ronde waerheyt , naer den gemeenen loop des werelts , en by felve heeft ten dien aenfien niet buyten reden het
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huwelick vergeleecken by een fuyck , die in 't water leyt, daer visfchen binnen en buyten zijn , elck hare gelegentheyt,
foo het blijckt, foeckende te veranderen, dewijle men fret dat de gene die binnen zijn, haer wringers om buyten te komen ,
en die buyten fijn, niet minder worftelen om binnen te geraecken. Set een kevye met hoenderen op een werf, daer
andere hoenders vry henen loopen, 't is al het felve. Wat fegh ick van beeften? De menfchen gaen even den felven gangh
meeft in alle dingen; laet'er een ftadt belegert wefen, ofte anders twee legers by den anderen liggen, ghy fult gewaer
worden niet alleenlick dat'er overloopers uyt de ftadt in 't leger komen, maer even dat'er uyt het leger eenige haer in
de ftadt fullen foecken te werpen; wat zijn de redenen anders, als dat de menfchen in haer doen de koortfige lieden
gelijck zijn, die altijt op een ander bedde willen, en meynen het fal daer beter wefen, daer 't hun nochtans van binnen
let. De fteenbock, met een pijI in 't lijf getroffen zijnde, rent met een ongeduerigheyt door bergen en dalen, als of by
fijn ongeluck ontvluchten woude, maer och armen ! waer by draeft, hy draeght fijn leet met hem, en daerom kan hy
't niet ontloopen. Gelooft'et, vrienden, het let ons van binnen, en wy foecken 't van buyten te plaefteren; wy gebruycken
de veranderingen voor geneefmiddelen , maer al te vergeefs: een vuyle mage maeckt een fmaeckeloofe mont, oock daer men
goede fpijfe nuttight. Wil iemant, dat fijn tonge welluft geniete, dat hy alvorens het binnenfte fuyvere; het innigh deel
moefte eerft geftilt en geftelt wefen, en dan fouden de uyterlicke dingen beter val hebben. De ziele, die onfterffelick is,
kan geen vergenoegen vinden in tijdelijcke en verganckelijcke dingen, ten fy fake dat de felve aen Godes eeuwigh wefen
krachtelijck worden vaft gemaeckt, en dan wort bet goede gewisfen aen den menfche als een geduurige feeft-dagh. Grooten
vrede hebbenfe (feyt David) die uwe wet lief hebben. Des menfchen herte is als de naelde van het zee-compas: 't en kan
niet ftille zijn voor dat het op God , zijn rechte Noort-fterre, geftreckt ftaet; de Goddeloofe (feyt de Propheet) fijn als
een ontftuymige zee, die niet ftille fijn en kan; de goddeloofe, fpreeckt de Heere, en hebben geenen vrede. 't En is dan
de fchult niet des huwelijcx, dat de menfchen een ongeruft leven leyden, en ftaegh veranderinge foecken; de gront van
het quaet fchuylt in haer eygen herte, dat gebetert zijnde, foo is'et al gerecht. En die met menfchelijcke billickheyt daer
van fpreecken, en het daer toe noch niet brengen en konnen, laet die doch dan ten minften feggen, gelijck een Romeyns
Tuchtmeefter dede: Indien wy (feyde hy tot de borgers van Romen) fonder vrouwen leven konden, wy fouden in dien
deele van de moeyelijckheyt ontflagen wefen; maer nadien het de nature foo gevoeght heeft, dat wy met de vrouwen
Diet geheel na onfen fin, en fonder de felve geenfins met alien beftaen en konnen, foo is'et beter den geftadigen welftant
van het menfchelijck geflachte, als een korte finnelijckheyt van ons eygen felfs te beforgen. Dan de Romeynen en andere
volcken maken het foo fy beft mogen: ons aengaende, die Chriftenen fijn en defe tegenwoordige eeuwe beleven, wy hebben
byfondere redenen, en meer als eenigh volck hier te voren, om op het geheele ftuck des huwelijcx nader te letten , en
alle mogelijcke gevoeghlijckheyt daer toe in te brengen. De feden van verfcheyde landen hebben openbaerlijck de hoererye
toegeftaen, en God gave dat fulcx op eenige plaetfen noch ter tijt onder den Chriftenen niet om en gingh. De boelfchappen
zijn naer de gefchreve rechten niet alleenlijck fonder ftraffe, maer even fonder fchande toegelaten geweeft; en dat erger
is, men heeft menfchen gevonden (en die niet van de quaetfte) die haer echte vrouwen, gelijck een gemeen ftuck huys-raets,
aen haere vrienden niet en ontfagen uyt te leenen , en voor een tijt over te fetten. Sien wy niet dat aen Godes eygen
volck is toegelaten geweeft, aen haer echte vrouwen, alleen om (ick en weet niet wat) onluft, een fcheyt-brief te geven ,
en van kant te fenden? Daer jegenwoordelijck door de Chriftelijcke leere alle foodanige vuyligheden ten vollen zijn
afgefchaft, en de bant des huwelijcx foo vaft geftelt, dat aen den felven geen fcheyden meer en is, als door doot en
overfpel, 't welck de doot tot een ftraffe heeft. De Taken dan foo ftaende, en iemant in die gelegentheyt fob niet ten
beften verfelt vindende, het zy dan door de fchult van zijn gemaele, eygen gebreckelijckheyt , of misfchien door onverftant
van beyde te famen, wat raet voor den foodanigen? fal hy zijn ongeval gaen fitten behuylen met Heraclito? of zijn eygen
dwaefheyt en onvoorfichtigheyt belachen met Democrito? Is 't niet beter dat hy gedencke, dat alle dingen gelijck als
hare hant-haven hebben, met Epicteto, en dat men de felve gemackelijck kan dragen , indien men fe maer wel weet te
vatten? of dat hy oock uyt befwaerlijcke gevallen zijn voordeel weet te treckken met Metrodoro? wat my belanght, ick
oordeele, nadien de fake, daer wy nu van handelen, te weten : de ftaet des huwelijcx, in zijn eerfte en oude luyfter en
vaftigheyt is geftelt door• de fuyvere leere des Heeren Chrifti, dat de middelen , tot voorftant en onderhout van den felven
dienende, mede nergens beter als uyt de felve zijn te bekomen; en dienvolgende, foo ftellen wy vaft en onwederfprekelijck,
dat, ingevalle een ieder in den echten ftaet levende, fich aenftelde om te volgen den raet des genes , die den felven eerft
heeft ingeftelt, ofte des genes, die den ftant van den felven naderhant heeft vernieut (die beyde een zijn;) dat, fegh ick,
het niet uyt te fpreecken is wat voor een foetigheyt daer in te vinden foude wefen : want gewisfelijck , foo wy het ftuck
naer behooren infien, men fal bevinden , dat al wat ons in die gelegentheyt bitters ontmoet, nergens anders door wort
veroorfaeckt, als vermits wy , niet den raet des Heeren, maer ons eygen finnelijckheyt over al in 't werck zijn ftellende.
Laet eygen wile ophouden (feyd'er een outvader) en daer fal geen belle wefen, noch bier, noch hier namaels. ten gebreck
liebbe ick , onder anderen, in veel huys-gefinnen aengemerckt, 't welck by het meerendeel van de echte lieden niet dan
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al te gemeen is, te weten: dat elck , foo haeft zijn partuyr aen d'eene fijde haren plicht te buyten gaet, hy datelijck daer
op fich mede oordeelt los te wefen van den zijnen; in-voegen dat de eene qualijck fprekende, de ander meynt ftracx, dat
hem gelijck recht geboren is. 't Is enekel mifverftant niemant wort vry geftelt van dat hem God bevolen heeft, om dat
een ander niet doet , dat hem God gebiet. Het wort ganfch qualijck by iemant nagedaen, dat hem in een ander ten
hooghften mifhaeght: wat, wort'er iemant gram om dat zijn gemaele gram is geworden? 't is beter, dat hy op fich felf
gram worde, even daerom, vermits hy gram wort. Wat gebruyck kan doch iemants lijtfaemheyt hebben, indien hem noyt
eenige terginge tot ongedult van iemant overkoomt? Soo is'et dan beter, dat iemant eenigh quaet lijdende, het felve
vergeve aen die het hem gedaen heeft, op dat'et niet twee gelijck quaet worden. Laet ons by defe gelegentheyt een weynigh
dieper tot defe bedenckinge intreden, en eens kortelijck het ampt beyde van echte man en vrouwe overloopen; het fal niet
als vrucht konnen fchaffen, al dient'et maer tot inleydinge van het volgende werck. Wat dan eerftelijck den man en des
felfs plichten aengaet, de felve konnen (naer ons bedencken) bequamelijck werden gebracht tot drie hooft-ftucken Voor
eerft ftellen wy tot lafte van den man de beforginge van den Godfdienft in den huyfe, ten eynde des felfs huys-gefin
mochte wefen als een kleyne gemeente Gods. De Godzaligheyt (feyt d'Apoftel) is tot alle dingen nut, als die de belofte
heeft des tegenwoordigen en toekomenden levees. Ten tweeden vereysfchen wy in den felven dapperheyt en goet beleyt
om fijn huys en huys-gefin behoorlijck voor te ftaen, en van alle nootfakelijckheden te verforgen. Ten derden is hem
noodigh een hertelijcke liefde en vriendelijcke heufheyt over zijn gefelfchap, van werck lefte (tuck wy fonderlinge voorhebben te handelen in dit volgende deel. De voorfchreve heufche minnelijckheyt meynen wy, dat hem ten diepften behoort
te worden ingefcherpt uyt drie verfcheyde en fonderlinge Schriftuer-plaetfen , daer toe krachtelijcken aendringende, die wy
geerne kortelijcken den goetwilligen Lefer hier willen aenwijfen. De eerfte plaetfe is Genef. 2 vers 33. daer het wijf wort
gefeyt to wefen vices van des mans vlees, en been van des mans been , dat is, in al haer wefen geheel uyt den man.
De tweede plaetfe is Ezech. 24 vers 16. daer de vrouwe wort geheeten de Tuft van des mans oogen, dat is : de ganfch
en geheele vermakelijckheyt van den man. De derde plaetfe is 1 Samuel 12 vers 3. daer de vrouwe by gelijckenisfe wert
genaemt het eenigh fchaepje, flapende in den fchoot des mans, 't werck by hem gehouden wort als een dochter. Wy
laten de fluyt-redenen en foete bedenckingen , uyt de voorfchreve plaetfen vloeyende, een yder tot fijn eygene overlegginge,
en feggen kortelijck met den apoftel Paulus: Soo hebbe dan een iegelijck van u lieden fijn eygen wijf alfoo lief, als hem
felven. Eenige volckeren, en onder andere de Romeynen, hebben in voortijden een gebruyck gehadt in hare fchou-fpelen,
dat fy lieden een heir en een ftier te famen aen een keten fioten , ten eynde die wreede gedierten des te felder fouden
worden, en malkanderen te vinniger mochten tergen. Het gaet recht anders met de echte lieden; want de felve worden
in den vriendelijcken bant der liefde te famen gevoeght tot geen ander eynde, als om door onderlinge minfaemheyt
malkanderen meer en meer tot liefde en vrientfchap to mogen opwecken. 't Huwelijck is in der aert een recht werck der
liefde, het moet met liefde begonnen, met liefde gevordert, met liefde voltrocken worden. Tot het welcke de man, als het
hooft , vlijtelijck dient voort te gaen , dewijle de vriendelijckheyt van den man in defen deele is als een fachte voeringe
van het jock des mans, op dat'et de vrouwe liever en beter drage. De vrouwen (of wel fchoon eenige fmadelijcker wyfe
van de felve derven fpreken en fchrijven) en zijn geenfins by iemant in verachtinge te hebben. De vrouwen zijn menfchen,
foo wel als de mans; zijn uyt de felve, ja betere ftoffe als de mans; zijn immers foo noodigh tot de voort-teelinge, als
de mans; hebben een redelijcke onfterffelijcke ziele, foo wel als de mans; en boven al zijn in de zaligmakende genade des
Soons Gods begrepen, foo wel als de mans; en zijn mitfdien in weerde te houden by de mans. 't Is wel foo, dat de
felve in eenigen opficht werden vergeleken by fwacke vaten , maer daer by wert gevoeght, dat haer ten dien aenfien by
den verftandigen man eere behoort te werden gegeven; en gelijck wy een teer glas niet handelen als een yferen pot, oock
geen porceleyne fchotel als een koperen becken, dat mitfdien de man op gelijcke wijfe van de fwacke vrouwen niet en
foude vorderen foodanigen vaftigheyt in de redenen, en fterckheyt van gedult, als misfchien van mannelijcke en geoeffende
finnen verwacht foude mogen werden. Niemant beelde fich felven in, dat hy een vrouwe fal bekomen fonder gebreken,
maer dencke liever, dat fy hem bevolen is om haer fwackheyt te ftijven, en haer feylen te beteren. 't En is niet genoegh
een goeden acker te bekomen, hy moet gebouwt en bezaeyt worden; 't en is niet genoegh een eerbare dochter haer ouders
of te halen , en fich felve toe to eygenen ; het jonge fchaep dient vorder gevoert, en ten beleyde van faken onderwefen
te worden: Valt'er iet te berifpen, dat fulcx heusfelijck, en met korte woorden gefchiede; de beftraffinge is als een medecijne,
en dient daerom op gelijcke wijfe gebruyckt te worden; niet te heet, als Lamech, niet te kout, als Eli, maer lauw,
gelijck men drancken plagh in to nemen, en alles met beiluyt van eenige lieffelijckheyt. En in defe gelegentheyt zijn die
gebreken meeft to ftraffen, niet die de meefte fchade aenbrengen, maer die de meefte fonden in fich befluyten. De man
hebbe niet te dencken, dat hy over zijn vrouwe geftelt is als een heerfchende Prins over fijne onderdanen; ofte gelijck
een rauwe fchaep-wachter over het vee, maer gelijck de ziele over het lichaem, die onderlinge door een onverbreeckelijcken
pant van natuerlijcke vrientfchap verbonden zijn ; en 't is daerom alle mannen te raden , niet dicktuael iet op het fcherpfte
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aen hare vrouwen te gelaften, om hare achtbaerheyt niet in gevaer te ftellen, alfoo krnnelijek is dat de kleederen die men
dagelicx draeght lichtelick haer luyfter verliefen. Eyndelick foo is'et voor den man, als een gront-ftuck van fijnen plicht,
in gedachtenisfe te houden, als dat man en vrouwe fchuldigh zijn malkanderen lief te hebben , even daerom datfe man en
wijf zijn, dewijle dat'er gefchreven ftaet: Ghy mannen, hebt uwe vrouwen lief: en wederom, ghy vrouwen hebt uwe
mannen lief: niet uyt reden datfe fchoon, rijck, oft beleeft zijn; mer om datfe man en wijf zijn: en mitfdien foo en moet
geen man van fijn gefelfchap feggen of dencken : wie kart ftilcken wijf lief hebben want nadien hy feyt en bekent, dat
het fijn wijf is, foo moet hyfe lief hebben, juyft daerom, dat het fijn wijf is, want dat heeft God volkomelick bevolen :
en fchoon hy in haer niet kan vinden waerom hy haer foude hebben, foo fiet hy dock Gods gebodt beyde over fich
felven en over haer , en daerom moet hy de felve om Gods wille lief hebben..
Wat vorder in defe gelegentheyt de vrouwen is rakende; de deughden by de felve te betrachten fijn eygentlijck defe
onderdanigheyt, trouwe, vriendelickheyt, fedigheyt, fchaemte, befigheyt, befclieydentheyt; en dienvolgende foo dient ieder
echte wijf fich te vertoonen trouwe en minnelick aen haren man; lieffelick ontrent hare kinderen; gefpraeckfaem voor de
gebueren; in huys befigh; op ftrate ftemmingh; in woorden fpaerfaem ; en boven al naufiende over hare fchaemte en
eerbaerheyt. Vorder is haer nut voor haere eerfte beginfelen grondelijck uyt Godes woort onderricht te zijn, wat voor-recht
God den man over haer heeft toegeftaen. Petrus beveelt de vrouwen hare mannen onderdanigh te zijn; Paulus laetfe niet
toe over de felve heerfehappy te voeren, maer beveelt haer onderworpen te zijn. De redenen van fulcx zijn krachtigh:
eerft om dat de man eerft is gefchapen , en daer na de vrouwe; ten tweeden vermits het wijf is van den man, en niet
de man van het wijf; ten derden: doordien het wijf is gefchapen om den man, niet de man om het wijf; ten vierdeu :
uyt reden, dat het wijf is verleyt geweeft, niet de man. d'Eerfte reden heeft haer ooghmerck daer op, dat de vrouwe is
als een jonger fone in den huyfe des Heeren; zijnde kennelick (of fchoon de joncxfte fonen van eenen vader zijn met den
outften) dat evenwel, haer recht veler voicken, de outfte fonderlinge voordeelen heeft boven fijne broederen. De tweede
reden fiet daer op, dat het eerfte wijf al watfe hadde, van den man hadde; de man daer-en-tegen niet van haer. De
derde reden is genomen van het eynde waerom het wijf zy gefchapen, als kennelick zijnde, dat het eynde waerom eenigh
dingh is gemaeckt, altijt uytnemender is als het gene dat gemaeckt is; gelijck wy feggen, dat bet eynde waerom de
werelt is gefchapen, is de eere Godes; ende mitfdien is God . en desfelfs eere weerdiger als de werelt : De menfche is bet
eynde waerom alle gedierten zijn gefchapen, en mitfdien is by oock aenfienlijcker als alle de felve, en onder andere mede
als de vrouwe, dewelcke rude is eene van de fchepfelen die om des mans wille gemaeckt zijn. De vierde reden is gegront
op een taftelicke billickheyt, wefende meer als reden dat eene die foo dwafelick haer van het ftuck heeft laten leyden,
voortaen behoort te ftaen onder de plicht en voogbdye van den genen die foodanigen mis-flagh niet heeft begaen; en op
die gronden is over'rEva en alle hare vrouwelijcke nakomelingen uytgefproken het vonnis van dienftbaerheyt, om den man
voortaen onderworpen te moeten wefen; het welcke foo verre gaet, dat even God felfs geen belofte van de vrouwe wil
aennemen ;; ten ware de felve met het wel-believen van den man werde beveftight ; 't welck al te famen by een verftandige
vrouwe rijpelijck en in een goet gemoet overwogen zijnde, fal fy wel doen haer aen te ftellen om in alles (foude alleen
uytgenomen) hares mans fin in te volgen, al foude 't felve haer in eenigen deele fchadelick mogen wefen, liever als fich
tegens haren man aen te kanten; to meer, dewijl het wijf den man onderdanigheyt fchuldigh is, niet alleenlijck in fommige
dingen die met haren fin wel over een komen , maer oock in andere die haer tegen zijn ; want anders foude de felve niet
haren man , maer eer haer eygen felven foecken to behagen. Voor beflayt:
De man betracht de wet des lants,
Het wijf den wille van de mans.
Dan het is noodigh, dat wy nu wederkeeren tot onfe nieugehoude, en dewijle wy de fel ve noch niet vernemen, foo is
het meer dan tijt haer op te doen wecken , op dat fy lieden fich niet verflapen , en wy het aengevangen werck niet
verachteren.
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Hier is de guide fon wat hooger opgerefen,
Het groentje van de Mey dat krijght een ander wegen ,
Een lof van hooger verw, de rijpe fomer-kracht
Die fteeckt het bloeyfel af, en neyght'et tot de dracht.
Siet hier een jonge vrou, die, na de bruylofs-dagen ,
Verlaet haer eerfte mal en alle domme flagen,
De rancken van de jeught. Daer hoeft een rijper fucht
Eer dat een teere maeght haer geve tot de tucht.

Rijft, jonge lieden rijft , de fon begint te fchijnen ,
En fchiet haer ftralen uyt, oock tusfchen uw gordijnen ,
Oock op het ftille bed ; een licht, een helder licht ,
Dat roept u tot de forgh van uwen nieuwen plicht.
Wel op dan, jonge vrou, waerom foo laugh gelegen?
Daer koomt een meerder pack op uwe fchouders wegen;
Het is van outs gelooft, dat aen den tweeden dagh
De bruyt heeft dicker hals als fy te voren plagh 11.

1) Allullo ad morem Graecorum , qui etiamnum hodie in more habere dieuntur,, ut fponfarum colla pridie nuptiarum filo demetiantur,, & mane eodem filo cxplorent officione mariti fponfus
fit fattens. Volunt enim ex congresfu corpus propter calorem dilatari, & praefertim collum, per quod jugulares arteriae ad caput afcendunt , idque intumefcere facinnt; hint Catullus in epithalamio quodam :
Non illam nutria rofel fob b ee revifens,
Vide Theatr. Zuing. Vol. 29. cap. ult. de nupt.
Hefterno potuit collum circumdare filo.
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Ghy dan noch, dapper man, ghy dient voor al te waken,
En, voor een teere vrou, u veerdigh op te maken
Koom, leyt de bed-genoot tot haer befcheyden wit,
Sy is van nu de vrou, ghy fet haer in 't befit.
Siet, als een machtigh vorft, eerft in het rijck getreden ,
Genaeckt met fijn gevolgh ontrent de vafte fteden,
Soo wort hem by het volck de fleutel toegebracht ,
Een teycken van gebiet en van geduchte macht.
Men gaf in ouden tijt, ontrent den eerften morgen,
Een fleutel aen de bruyt, tot ingangh van de forgen 1),
Een fleutel van het huys en al het huys-bedrijf,
En dan was eerft de bruyt een ganfch volkomen wijf.
Het dient hier nagevolght. Daer fijn befcheyde faken
Die maer het wijf alleen, of hare boden , raecken
De keucken is voor al haer eygen heerfchappy,,
Het lywaet , met de wafch, en martgangh dient'er by.
Noch ftaet tot haer beforgh de maeghden aen te leyden ,
En, naer de reden eyfcht, haer dienften of te fcheyden ;
Oock is de kinderqueeck de vrouwe toegepaft,
Ten minften eer de jeught tot feven jaren waft 2).
Een dochter, noch bepaelt in hare kintfche dagen,
Staet by een wijfen man de moeder op te dragen;
Maer alsfe rijper wort, en op haer trouwen ftaet,
Dan koomt voor alle dingh de vader in den raet.
Doch hier magh oock het wijf haer reden onder mengen ,
Om tweederley gepeys tot een befluyt .te brengen;
Maer als het oordeel fteeckt, door onderlingh verfchil ,
Soo moet het eynde fijn gelijek de vader wil.
Leert hier uyt , deftigh man, uw plichten onderfcheyden,
En recht uw palen op, en fteltfe tusfchen beyden.
Die wijf, of onderfaet , van here maght berooft,
En is noch billick man, noch wettigh overhooft.
Daer fijnder evenwel die aen haer echte vrouwen
Geen dingh en laten doen , geen faeck en toebetrouwen ;
Het fchijnt dat hun de vrou tot niet en is bequaern
Als voor het bed alleen , of tot een bloote naem.
De man woont over al, de man wil alle faecken
Met eyge leden doen , met eygen handen raecken ;
De man is aen den heert en over al verdeylt,
En daer men kassen boent, en daer men vloeren dweylt.
Fy! moey-al, roert-de-pot , fout-klijver, vrouwe-quelder,
Fy! tayaert, feuteraer, gruys-fifter, gorte-telder,,
Fy! potlijs, keukenvooght, moeswrijver, kinnevaer,
Fy! pluyfer, albefchick, fy rechte duymelaer !
Het wijf is niet alleen om uwen luft te ftelpen ,
Maer boven al gemaeckt om u te mogen helpen ;

Ick bidde, nu de bruyt uw vrouwe wort genaemt ,
Soo gunt haer oock de plaets die haer en u betaemt 3'.
Ick bidde, weeft de man; maer laet de jonge vrouwen
Haer keucken-leuren doen , haer kinder-lueren vouwen
Een man die deftigh is, en van een hoogh gemoet ,
En moeyt hem nimmermeer met vrouwe-poppegoet.
Siet, God die niet en flaept , van 's avonts tot den morgen ,
En die oock fonder forgh de werelt kan beforgen ,
En bindt niet alle dingh aen fijn geduchte wet,
Maer heeft oock eenigh werck de menfche vry gefet.
Of fchoon het hooft gebiedt, noch is'et wel te vreden
Te laten dit en gint oock aen de minfte leden ;
Ten is geen recht gefin , geen welgefchapen lijf,
Indiender eenigh lidt gaet buyten fijn bedrijf.
Ick keere totte vrouw leert uwe palen kennen ,
Leert in het rechte fpoor den echten waken mennen
Al wat de reden leyt dat heeft een jnyfte maet,
Dus blijft in uw beflagh, en binnen uwen naet.
Gods heyligh woort gebiedt, aen mannen en aen vrouwen,
Een onderfcheyden kleet te moeten onderhouwen
Geen wijf en moet de dracht van mannen onderftaen,
Geen man in tegendeel in lange flippen gaen.
Dit wijft ons niet alleen den wegh tot goede feden,
Maer wil, dat yder een, in fijn beroep to vreclen ,
Sal wefen dat by is; en dat voor al het wijf
Geduerigh blijven fal bepaelt in haer bedrijf.
Geen broeck en voeght den doeck ; geen vrou en wort geprefen,
Die over haren vooght heeft vooght gepooght to wefen :
Het lijf is fonder eer, het wijf is onbeleeft,
Dat aen haer wettigh hooft fijn plaetfe niet en geeft.
Daer is een vreemt gebruyck by veel getroude luyden ,
Daer is een vreemt gebreck noch op den dagh van huyden
Te weten dat het wijf, oock in den echten bant ,
Gaet boven haeren man, gaet aen de rechterhant.
't Is onrecht, jonge vrou! dat niet en dient geleden ,
Al fchijnt'et hoofs te fijn, 't is buyten alle reden,
't Is ftrijdigh uytter aert met Godes oude wet,
Die heeft u by den man, niet boven hem, gefet.
Geen dingh en kander min aen eenigh fchepfel pasfen ,
Als dat'er op het hooft een lid is uytgewasfen;
Niet , dat het echte wijf gedijt tot minder eer,
Dan als haer fotte waen trotft haeren overheer.
Daer was een jonge vrou, die hadde leeren fchaken ,
En wild'et even foo in alle dingen maken,
Gelijck het dapper wijf dat by den koninck ftaet,
En pooghde vooght to fijn oock midden op de ftraet.

1) Claves dabantur novae nuptae (ut Festus ait) ad partus facilitatem ominandam, vel ad fignificandam dominationem rerum domefticarum, & curam illi commisfam. arg. 1. quum pater. §
putet , pinribus. ff. de leg. 2. I. clavibns. ff. de contr. empt.
2) Officia quae domi expedienda funt, Philofophi circa tria verfari volunt, circa liberorum educationem , grani confervationem , & lanae texturam. Per liberos, omnium hominum curam Intelligunt ; per granum , quodlibet victus cibique genus; per lanae texturam, quamlibet muliebris exercitii fpeciem. Jofeph. Pasf. de reg. connubial.
3) Ariftoteles lib. Ethic. 8. cap. 10. fcribit viro cum uxore id juris intercedere, quod in Ariftocratii eft, nam pro dignitate air iu its rebus imperat, quae dignae funt viro ; quae autem
fceminam decent, eas illi tribuit. Si vir in omnibus dominetur,, in Oligareldam fit mutatio; qui p contra dignitatem facit. Denique uxores in viri tutela funt, non in fervitio. Tiraquell. in leg.
connubial. 1. 8 num 8. Plutarch. in Problem, cap. 28. refert spud prifcos Romanos hun g morem fuisfe , ut fponfam introducentes inherent dicire, ubi to Cajus, ego Caja ; quail cum viro
pafcifceretur an pro re nata pariter imperatent.
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Sy meynde dat het fpel in ouden tijt gevonden,

Oock by de vorften felfs, ontfloot de vafte gronden,
Hoe dat men na den eyfch, en op den hooffchen voet,
Sijn weerde bedgenoot met eere kroonen moet.
Maer 't is voorwaer gemift. De vrouwe daer befchreven
En client geen weerde naem van echte wijf gegeven,
Sy is maer voor de luft; dat is haer gantfche wit,
Sy is alleen een boel, die by den koninck fit.
Dit tuyght het hooffche volck, dat op gewisfe reden
Het recht van adel weeght; ghy, tempert uwe Peden,
Niet naer een ydel breyn , maer op een rechte maet;
Ten kan geen eere fijn dat uyt den regel gaet.
Laet, ick en weet niet wie, laet jonge fchotebollen
Aelwaerdigh, onbefuyft, en blint gelijck de mollen,
Gaen proncken achter ftraet, gaen aen de rechterhant;
Sy melden, in het gaen, haer dertel onverftant.
Het is vergeefs gepooght om hoogh te fijn getogen ,
Indien uw weerdfte vrient leyt onder u gebogen
Het befte dat het wijf ter eeren dienen kan,
Is eere voor het voick te geven aen den man ".
Of wel uw bedgenoot u fchijnt to willen eeren,
Ghy , weygert niet-te-min en foecktet af te keeren ,
Seght met een foeten mont, wanneer het u gefchiet
De plaetfe van den man en paft de vrouwe niet.
Stelt u na reden aen in alderhande faecken,
Dat fal u lief-getal aen al de werelt maecken;
Die fich laet eere doen meer dan het hem betaemt,
Is weert, geweldigh trots of geck te fijn genaemt.
De bruyloft heeft gedaen. Siet, hoe de foetfte tijden
Verdwijnen in der haeft en fnellick henen glijden;
Hoe vriendelicken weert, hoe wellekomen gaft,
Geen vreughde blijft gefet, geen weelde ftaet'er vaft.
Men hout, wanneer het hart fijn horens heeft verloren 2',
Dat dan het dickfte loof wort by het dier verkoren;
Daer leyt het dan en fchuilt, om dat fijn prachtigh hooft
Is naeckter als het plach, en van de kroon berooft.
Gaet even foo te werck , en om gelijcke reden,
Ghy, die het foete beet hebt by den man geleden;
Onthout u van het voick, en fchuylt een kleynen tijt 3)
Tot datje rijper wort, en meerder vrouwe fljt.
De bloem, die nimmer meer tot aen ftaet te komen,
De roein van uwe jeught is lieden wegh genomen,
Is, ick en weet niet waer. Ghy, krijght een vrouwen aert,
En wort een ander menfch als ghy to voren waert.
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Neemt oorlof, bruylofs voick. Ick fie de vrienden komen ,
Ick hoor ons jonge vrouw, nicht, moeye, fufter nomen ,
Ja, kint en dochter felfs; feet, wat een groot geflacht
Verkrijght een teere maeght op eenen foeten nacht! 4)
'k En wil op defe plaets niet later aen te wijfen,
Een plicht die overal de befte lieden prijfen;
Te weten: dat het wijf ten hooghften eeren moet
De vrienden van den man , oock boven eygen bloet.
En weder, dat de man heeft gunfte toe te dragon
De fijde van de vrou , oock boven eyge magen;
't Is op het hooghfte nut, en uytermaten foet,
Wanneer men overhant de vrienden eere doet.
Leert dan het nieu geflacht, u heden aengekomen ,
Na defen, jonge vrou, als eygen vrienden nomen,
Niet met den mont alleen, of door gemaeckte praet,
Maer even in het hert, en met de voile daet.
Het fal een eerlick man tot in de ziel bedroeven,
Indien ghy maer en wilt uw bloetverwanten toeven;
Dus, om uw beften vrient te maeeken wel gefint,
Onthaelt wat hem beftaet, en lieft dat by bemint.
Doch hovers alle dingh , foo voeght de ganfche finnen ,
Om uw befcheyden deel uyt alle kracht te minnen ;
Want al wat eenigh menfch voor goet begroeten kan,
Dat leyt als op een hoop getaft in uwen man.
Wie jonge boomen int, die plach aen alle zijden
De loten af te doen, de fchoten af te fnijden;
Ten eynd' het leven-fap, en al het innigh vocht,
Sich by het nieu gewas to beter voegen mocht.
De fucht die uw gemoet voor defen plach te geven
Aen iemant, wie het fy,, aen nichten en aen neven,
Aen kennis in de buert, aen vrienden in 't gemeen ,
Brengt die, in eenen klomp, aen uwen man alleen A).
Wy vinden in de wet, door Mofes nagelaten,
Dat van het offerwerck des Priefters dochters aten
In haeren vryen ftaet, maer niemant at 'er van
Die uyt haers vaders hays haer voeghde tot den man.
Dat was genoegh gefeyt tot alle jonge vrouwen:
Ghy moet'et met den man, niet met den vader, houwen;
Gedenckt dit , teere maeght, want als ghy fijt de bruyt 6),
Soo is voor u het hof by uwen vader uyt:
Ghy moet uw eygen Van nae defen oaten blijven,
Den naem van uwen man, niet van uw vader, fchrijven:
Want als eon jonge bruyt treet in den echten bant,
Sy is gelijck een boom, die elders wort geplant;

1) Mulier quae honorari volt, maritum honoret. Tiraq. 1. 1. connubial. num. 14. Omnium gentium nobiliores fceminae Sara, Barfabea, Lucretia, Megiftona , dominos appellarunt maritos
Tiraq. connnbiali 1. num. 7. Vide ad hoc infigne exemplum Marine Maximiliuni uxoris , Caroli Burgundi fdiae, quae virum , primo fatis defpectum, so foto in maximam autotitatem adduxit
quod plurimum ei tribueret. Viv. 1. 2. de Chrift. fcemin. cap. de concordia conjugum.
2) Cervorum hac in re confuetudinem vide spud Pierium Hierogl. 1. 7. cap. 12.
3) Velitn novas nuptas ftatim 3 virginitate amisfa aliquentifper latere, quemadmodum latuisfe Elifabetam legimus, Zacharias uxorem, quia vetula cum viro concubuisfet, illas, quid virgiues
Vives de officio mariti, cap. de difcipl. fceminar.
concubueruct.
Gignit amicitias uxor arnica novas. Onwen.
4) Ifta, marite , thori funt commoda prima jugalis,
5) Levit. 22. 12.
5) Virgo pertinet ad patrem , tames nupta pertinet ad maritum. Quint. Declam. 259. La couftume generale de France exempte la femme walk do la puisfance du pore. Faber §. 1. Inft•
ad Senat. Tertull. & §. 1. quad corn eo qui in alien. poteft. Semblable couftume eftoit en Lacedemoine, oh (cornice diet Plutarche aux Laconiq.) la femme mariee pule ainfi ; Quand j'eftois
ftlie , je faifois le corm:nal/dement de moo pore, mail puis qua je fuis mariee , c'eft au mary a qui je dais obeisfance. Bodin. lib. 1. cap. 3. de la Republieq,
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Een boom, die fijn geway , fijn aengebore tacken,
Laet met een (tale bijI gewilligh nederhacken :
Een boom, vol guile jeught , die uyt een nieuwe fucht
Maeckt then en ander bout, en mede nieuwe vrucht 1).
Al moefte Jakobs faet met alle macht verjagen
Het Amoreefche volck, en die ontrent haer lagen ,
Had iemant evenwel een wijf te huys gebrocht ,
Die was het ganfche jaer ontflagen van den tocht.
Vraeght iemant waerom dat hoort eene van de reden :
Op dat bet jeughdigh volck mocht paren in de feclen ,
Mocht paren met den geeft door onderlinge min,
En maecken overhant een vriendelick begin;
Op dat het nieu gefpan fich mochte leeren kennen ,
En voegen haer gemoet , en onder een gewennen ,
Ten goede van het huys; op dat de jonge vrou
Een lijf, met haren man, een fiele worden fou.
't Is dienftigh in de trou te paren met de leden,
Maer 't is een nutter dingh te paren met de feden ;
Want daer het lijf alleen, en niet de fiele, paert ,
Daer is de liefde doot , de trouwe fonder aert.
't Is wonder, wat een kracht in onfe finnen baren
De faecken, die voor eerft de menfchen wedervaren
In eenigh hun bedrijf; 't is wonder, hoe het werekt ,
Dat iemant aen de vrou in haer beginfel merckt.
Het nat, voor eerft geftort in nieugemaeckte tonnes ,
Rieckt tot den eynde toe gelijck het heeft begonnen ,
En, fchoon men oock het vat geduerigh ommefpoelt ,
Noch wort fijn eerfte geur des niet te min gevoelt.
Al wat den nieuwen man plach in den fin te komen ,
Als by fijn echte wijf heeft metter hant genomen ,
Dat blijft het meerendeel, bet fy dan hoe het luckt,
Dat blijft voor alle tijt hem in den geeft gedruckt.
Ghy dan, van eerften aen, dat uwe teere leden
Sijn tot den man gedaen , foo voeght u naer de reden ;
Voeght uw gebuyghfaem hert foo gants na finnen aert,
Als of ghy metter daet in hem verandert waert.
Betoont van ftonden aen , en door uw ganfche leven ,
Dat niet alleen uw goet hem over is gegeven,
Dat niet alleen uw lijf is in het trouverbont ,
Maer dat hem boven al uw herte wort gejont ;
Uw herte, foo gefint, dat uwe ganfche krachten
Tot hem geduerigh gaen , op hem geftadigh wachten,
In hem fijn vaft gefet; een herte, foo gefint
Dat eeuwigh lieven wil, en eeuwigh fijn gemint.
Indien een jonge vrou, door ney gen van de finnen,
Aen haren nieuwen vrient dit eenmael kan gewinnen ,
Daer is geen twijfel aen, de wegh is dan bereyt ,
Waer door het echte paer tot vreughde wort geleyt.
Maer foo ghy fijn gemoet , met vinnigh tegenftreven ,

Vervreemt van uwe gunft , een droef, , een bitter leven,
Een gants verdrietigh jock, een noyt geflaeckte laft,
Is met een ftale veer aen uwe leden vaft.
Siet, of een ackerman twee osfen dede voegen,
Die al haer leven langh te famen moeften ploegen ,
En dat noch evenwel het onbedachte paer
Oneenigh in het werck en wederfporigh waer,,
Den bouw en fal gewis aen niet een menfch behagen ,
Den ploegh fal hortigh gaen, en vry niet fonder Hagen,
En des al niet to min, het pack, het laftigh pack,
Dat kleeft haer aen het lijf met eeuwigh ongemack.
Om dan op vaften gront tot beter ftant te raecken,
Soo dient het echte paer van eerften aen te maecken,
Dat alderhande ftof van twift en felle fpijt
Sy uyt het huys gedaen , en over al gemijt.
Ghy dient, o jonge vrou , uw tochten of te fnijden ,
En wat de finnen terght , door goet beleyt te mijden ;
De trou moet alle tijt, doch meeft in haer begin,
Sijn verre van krakeel, en dichte by de min.
Hoort ghy, die vrede foeckt en tracht geruft te blijven ,
Hoort eenmael goeden raet : wacht u voor 't eerfte kijven ,
Dat is een korte les , nochtans een groote leer,
Want deedje dat ick fegh , foo keefje nimmermeer.
't Is fonder eenigh flot krakeel te willen maecken,
Als noch in uwen mont de bruylofs korften kraecken ;
Indien dat irnmermeer,, gewis om defen tijt
Soo dient de jonge vrou gewapent voor de fpijt.
Pooght oyt een hovenier fijn ente wel te fetten,
Die moet in alle forgh op fijn beginfel letten,
Wat eerft te famen koomt , om recht te fijn gepaert ,
Dient nau te fijn gemijt, en wel to fijn bewaert.
Voor al, wanneer het mofch is van het hout gefchoven ,
De tacken afgekapt, de ftamme net gekloven ,
De knobbels van de fchors , de fplinters uytte kerf,
De fwijnen uytten hof, de bocken van de werf ;
Soo dient de jonge ftam gants ongemoeyt te blijven ,
Geen menfch, of hortich beeft , en dient'er aen te wrijven,
Geen fpreeuw en zy gedooght te picken aen de fchoot ,
Geen hant, die ledigh is, te pluyfen aen de loot,
Geen fpin moet om het blat , haer vuyle netten woven ,
Geen webbe van den herfft en dient'er aen te kleven,
Geen mier of boom-gerut en heeft'er aen te doen,
Geen fleck en quijl' haer dracht ontrent het jonge groen ,
Geen rups of ander worm en moet'er over kruypen,
Geen nat of vuyle mitt en dient'er in te druypen;
Dan noch foo deckt de kerf, met was of vette kley,,
Op dat geen vreemde fucht en valle tusfchen bey,
En , mits het jongh gewas geen wint en kan verdragen ,
Soo ftijf het eerfte loof voor alle fture vlagen ;

1) Notatur ad hoc, natura id ipfurn inftituente, fdias, pofteaquam defponfatae fuerant, non permanfisfe amplius in poteftate parentum quod eo teftimonio probatur, quod cum de Reheeeae
auptiis tractaretur, ea neutiquam in confilium admisfa eft ; fed veluti infcia, non invita tamen, verum parentum votis obfecundans, at illis nuptui traditur ; At poftea quam defponfata fuit ,
profectionis die a parentibus confulitur,, veluti jam ipforum poteftate agresfa. Ambrof. 1. de Abraham. Patriarch. in cap. ult.
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Want, als de griffy-tack is eerftmael ingefet,
Het kleynfte fiertje fchaedt, het minfte diertje let.
Siet daer een finne-beelt voor nieugehonde paren,
Dat hun het trou-geheym fal konnen openbaren;
Want die my defe pop ter degen ondertaft,
Sal vinden wat den man en wat de vrouwe paft:
Wat heeft men in het kleyn van alle dingh te feggen,
En tot de gronden felfs de fake bloot te leggen?
De reden leert'et felfs, dat in de vrouwe-plicht,
Veel niet en dient gefien als in een fchemer-licht.
En pijnt u, Zeeufche pen, niet al ront te fchrijven,
Daer moet oock dit en gint voor uwen lefer blijven:
Men vint dat ons de druyf to meer in luften treckt,
Wanneerfe van het loof is eenighfins bedeckt.
r:en fake niet-te-min is hier voor al te leeren,
Te weten: alle fpijt van uw begin te keeren;
Want onweer van krakeel, en wint van harde twift,
Is hier een noortfche buy, een ongefonde milt.
Daer kan geen rechte fucht aen uwe trou beklijven,
Als van den eerften of twee jonge lieden kijven;
Ghy wacht u, lieve, wacht door twift te fijn verdeelt,
Het is een flecht begin, indien men haeft krakeelt.
Nu eenmael tot den man; gefchil in huys te fchouwen
En vordert niet alleen de plichten van de vrouwen,
Maer eyft oock mans behulp; een wettigh over-heer
Moet ja, de voorfte fijn tot alle goede leer.
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Om door het ganfche lijf te vinden vergenoegen,
Soo moet het edel breyn fich naer de leden voegen,
De leden naer het hooft; daer is geen liefde foet,
Als die met weder-fucht van liefde wort gevoet.
Al fchijnt ons eerfte wet het wijf alleen te binden,
Noch kan hier in de man fijn eyge wetten vinden;
Een, die in fijn beroep de rechte gronden fmaeckt,
Kent haeft met onderfcheyt, wat man of vrouwe raeckt;
Wat is'er voor den man, wat is'er al to fchrijven,
Om hem van eerften aen in fijn beroep te ftijven?
My dunckt ick fie een hof vol anderhande kruyt,
Ghy, leeft'er, mijn vernuft! een aerdigh tuyltjen uyt:
Voor al eert uwen God, en oeffent huys-gebeden;
Dat is de rechte gront van alle goede feden:
Leeft iet, dat ftichten kan, loch meeft des Heeren boeck;
Dat maeckt voor alle dingh de fwacke finnen kloeck
Leert vorder niet alleen de feylen overwegen ,
Waer toe een fwacke vrou by wijlen is genegen,
Ghy moet niet even ftakgh gewennen uw gemoet,
Te ftraffen wat de vrou niet opten regel doet;
Ghy moet voor alle dingh in uwen boefem dragen
De gaven van de vrou, en menichmael gewagen
Van al de goede forgh, van al het innigh foet
Dat u door al het jaer uw lief gefelfchap doet.
De man moet alle tijt haer aengenaemfte feden,
Haer jeught , haer teere bloem , haer voorde el in de leden,
I).

1) Hier van elders breeder. Confiders mulierem debile vas esfe, to vir propterea princeps factua es, ut fubditae fens inibeeillitatem. Chryfoft. horn. 26. in 1. ad Cor. 11.
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Sich ftellen voor het oogh, en toonen wetter daet,
Dat hy met alle vlijt haer deughden gade flaet;
Dat hy, haer liefde merckt, haer gaven weet te prijfen,
Haer vrientfchap hooge weeght, haer eere wil bewijfen ,
't Is wonder, foo de man Itch quijt in dit geval,
't Is wonder, hoe de vrou in liefde wasfen fal!
Ontallijck fchoon gewas van bloemen en van kruyden
Wort met de voet getrapt door onbewufte luyden,
Dat, foo het wert gepluckt en neerftigh ingefien,
Den plucker menighmael ten nutte fou gedien.
Het fchijnt, dat even God vint eenigh welgevallen,
Wanneer uyt reyne fucht getroude lieden mallen;
Dat elders qualick paft, en niet en dient gedult,
Wort in het echte paer geleden fonder fchult.
Wort oyt een eerlick man by fijnen vrient geprefen,
Hy, die men prijfen wil, en dient'er niet te wefen.
't Is anders met de vrou: het ftaet de mannen vry
Te prijfen hun gemael, oock fchoon fy ftaen'er by ".
't is fchande voor een man in fijn beleyt te misfen,
En, door verkeerde fucht, niet recht te konnen gisfen;
En des al niet-te-min foo wort oock losfe waen
De mannen, fonder fmaet, in vrouwen toegeftaen .
En wilt noyt echte man voor onverftandigh houwen ,
Oock fchoon hy vorder treckt de gaven fijner vrouwen,
Als u de waerheyt leert; of dat'er fchoonder beelt,
Als u de fin begrijpt, hem in de finnen fpeelt.
Laet yder, dat hy mint, nae fijn gevallen prijfen
Geen minnaer hoeft het volck de reden aen te wijfen ,
Waer op fijn liefde ftaet; de grondeloofe min
Beftaet maer in de waen, en hanght maer aen den fin.
God geeft den man verlof hier in te mogen dwalen ,
En door een guile fucht de gunft te laten dalen
Op al het foet beflagh van fijn geminde vrou,
Oock verder als misfchien de reden eyfen fou.
De liefd' is foet bedrogh; laet echte lieden doles
In onderlinge min, God heeft'et foo bevolen;
Men hiel van overlangh, men Kiel de liefde blint,
Om datfe geen gebreck in lieve dingen vint.
Men heeft een feker lant in ouden tijt gevonden ,
En 't heeft ons door de Faem fijn wijfe toegefonden ,
Daer trock een bruydegom een keurs of vlieger aen ,
En moefte voor een tijt in vrouwe-kleeren gaen.
Dat was genoegh gefeyt: ghy, die uw kloecke leden
Wilt aen het fwacke volck, gelijek het dient, befteden,
Indien ghy zijt geneyght om wel te zijn gepaert,
Doet aen, wanneerje trout, der vrouwen fachten aert.
Dat elders dwaefheyt is, en ftrijdigh met de reden,
Wort in de trou gedult, en aen de vrou geleden;
Siet, hoe de lieve God een echte wijf bemint:
Hy fteltfe voor den man gelijek een troetel-kint.

Gedenckt dit menighmael, ghy die u hebt begeven
Om met een echte vrouw uw dagen af te leven,
Verfchoont haer fwacken aert, verdraeght haer teere jeught ,
Vergeet al watfe feylt, en leytfe totte deught.
Indien uw bedgenoot koomt opentlijek te misfen ,
Gelijck een jonge vrou haer lichte kan vergisfen ,
Toont, door een ftillen wenck of door een hens gelaet,
Dat haer foodanigh werck niet al te wel en ftaet.
Dat is voor dan genoegh; befchaemdelijeke wonden
En dienen nimmermeer, en dienen niet verbonden
Wanneer het iemant fiet; ghy, kiest een ftil vertreck
En opent daer alleen met reden uw gebreck.
't En is geen wijfe daet, haer voor het hooft te ftooten
Of voor het fchamper volck, of eygen huys-genooten ;
Prijft, vrienden, als het dient, prijft in het openbaer,
Maer ftraft, daer een alleen uw ftraffe wort gewaer.
De tucht uyt eyger aert is quaet om op te fvvelgen ,
En al dit fwacke volck genegen om to belgen;
Dus, als ghy nu en dan een vrouwe ftraffen moet,
Soo maeckt, dat ghy het werck ter rechter uren doet.
Indien ghy quade fucht wilt buygen tot de reden ,
Soo ledight uwen geeft van alle bitterheden ;
Maeckt, dat'er niet en fy door fchamper jock gefeyt,
Maer door een foot beklagh, gelijck men plaefters leyt.
Het bitter worrem-kruyt plach aen den mont te kleven ,
Het dient met eenigh foet de kinders ingegeven ;
De tucht en haer gevolgh is nut te fijn verfacht ,
Soo wort de meefte vrucht de fiele toegebracht.
Draeght even goede forgh, niet ftaegh te fitten dringen;
Op ick en weet niet wat, op alle kleyne dingen;
Waer komt'er oyt een dagh, wanneer men niet en kijft,
Als ftaegh een krygel hooft een hair in ftucken klijft?
Wilt oock in dit geval niet la.ngh verhaelijck wefen ,
Maer, als ghy naer den eyfch de fey! hebt aengewefen ,
Soo keert uw reden om , en went u feenemael
Van dit verdrietigh werck tot eenigh foot verhael.
Wilt nimmer met verwijt van oude feylen fpreken,
Tot iemant die begint fijn feylen af te breken ;
Ontrent een reyne wond of uytgeheten feer
En dient geen bitter kruyt, geen harde plaefter meer.
Fy! die met ftrenge tucht, en met een vinnigh bijten ,
Een afgeleyde feyl des niet-te-min verwijten ,
Fy hem! die even ftaegh met reckon befigh fit,
Oock als het kreupel been is in het rechte lit.
Ten leften, wilje gunft aen uw gemael befteden,
Soo deylt uw vrientfchap uyt als met de ganfche leden
Toont door een bly gelaet, en door een foeten mont,
Dat uw beleefde fucht is uyt een voile gront.
Weet iemant fijn gefchenck met woorden op te proncken,
Al is de gave kleyn, noch fchijnt'er veel gefchonken;

1)

De lof wort verboden in het bywefen des genes die geprefen wort. Prov. 27. 14. En des niet tegenftaende wort fulks den man in tegenwoordigheyt zyner vrouwe toegelateo. Prov. I. 28.

2)

De heylige Geeft laet toe, dat de man dwale (fon luyt het woort in den gront-text) in de liefde van fijn vrouwe, Prov. 5. 9.
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Maer een, die wat by fchenckt met fture wangen geeft,
Is oock in miltheyt vreck, in heufheyt onbeleeft.
Doch , om op vaften grout te wijfen aen de vrouwen ,
Hoe alderley verfchil is in het buys te fchouwen ,
En hoe het echte volck moet paren met befcheyt,
Soo dient het ganfche ftuck wat naerder aengeleyt.
Het is een nutte les voor alle jonge dieren:
Soo 111elligh echte man, foo veelderley manieren;
Het ftaet in ons geplant, oock van het aenbegin :
Wat adem blafen kan, dat heeft een eygen fin.
Gelijck als menfch en menfch verfchillen in de leden ,
Soo is oock menfch en menfch verfcheyden in de feden;
Gelijck als menfch en menfch verfchillen in de fpijs ,
Soo heeft een yder menfch een onderfcheyden wijr.
Hierom dient onfe vrou ten naeuften op te wegen ,
Waer toe haer bet-genoot is uytter aert genegen,
Wat hem tot vreughde treckt, en wat hem weder quelt,
En waer hy foete luft of wangenoegen ftelt.
Wel aen, gebuyghfaem hert! leert uwen hoeder kennen,
Leert met uw ganfche doen aen hem alleen gewennen ;
Want, als uw rechterhant is met den man gepaert,
Soo dienje van gelijck te trouwen fijnen aert.
Sy , die uyt echte fucht heeft eenigh welbehagen ,
Den naem van haren man voor alle man te dragen ,
Dient, met gelijcke luft, te toonen metter daet
Dat fy de vrouwe-plicht niet in den naem en laet.
Die uyt haer ouders buys is tot den man getreden,
Dient in haer ouders huys te laten hare feden ;
Die by een echten man ter neder is gefet,
Dient wat de man gebiet te noemen hare wet.
Daer is geen beter dingh om herten in te winner,
Als tot fijn even-menfch te neygen met de finnen ;
Die naer een weerden vrient kan buygen fijn verftant,
Maeckt door een gunftigh hert een onverbroken bant.
Amphion was gefint tot dichten ende fchrijven ,
Maer Zethus nam vermaeck de bosfchen af te drijven ;
Het was een wijt verfchil, en foo verfcheyden aert
En konde (foo het fcheen) niet lange fijn gepaert.
Maer als Amphion fagh, dat fijn gedweege feden
By Zethi wilden geeft niet konden zijn geleden ,
Hy leyt de Cyter af, en , met een voile macht,
Packt netten opten hals, en geeft hem op de jacht.
Een vrient moet om een vrient een out gebreck verlaten ,
Een vrient moet om een vrient fijn eygen wefen hat.en,
En worden dat by is; een vrient moet om een vrient
Vrywilligh onderftaen, oock dat hem niet en dient.
Noch vorder moot de vrou haer finnen leeren buygen,
En door een willigh hert de nijders overtuygen ;
Een facht, een vlijtigh oogh, een reyn en ftil gemoet,
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Dat is, o jonge vrou! uw befte bruylofs-goet.
Andromache, van outs in defe deught geprefen,
Socht, in haer ganfch bedrijf, van eenen fin te wefen
Met Hector haren man; fy was, uyt eyger aert,
Afkeerigh van de krijgh, en van geweer vervaert;
Maer als fy wert gewaer , dat Hector was genegen ,
Om met een fwacke lans en met een blancken degen
Te rennen door het velt, toen boogh haer ganfche ziel
Tot al wat Hector prees, wat Hector wel geviel.
Sy quam met eyger hant fijn felle peerden ftreelen ,
Sy hingh hun om den kop haer eygen hooft-juweelen,
Sy ftack op fijnen helm een hupfchen vederbos,
Sy hont fijn wapen vaft, en ded'et weder los ; "
Sy liet een fijden keel met enckel gout bordueren ,
Dat vloogh, wanneer men floegh, te Troyen op de mueren;
Sy bracht hem fijn geweer , en fprack met kloeken moet:
Keert weder, edel fweert, zat van Achillis bloet!
Sy liet aen fijne lans haer eygen fluyer fwieren ,
En ftack een geeftigh woort op alle velt-banieren ;
Sy ded' hem uytgeley tot aen de buyte-veft,
En gaf hem , voor de foy , een kufjen op het left..
Dit heeft den vromen helt foo bijfter wel bevallen ,
Dat hy de wijfe vrou hielt verre boven allen ,
En offe wat te groot aen d'een en d'ander fcheen,
Sy docht hem wel te pas, ja, fchoonder als Heleen 2).
Wanneer een herders kint, door foete min ontfteken ,
Koomt groeten met gefangh Eleufis klare beken ,
En fpeelt een geeftigh liet, of finght'et met den mont,
Het water is beroert en bobbelt uyt den gront 8';
Het water ftaet en bruyft, en wort om hoogh gedreven,
Het water huppeit op, en krijght een ander leven ,
Het water borrelt uyt , en maeckt een bly gebaer,
Als of'et door het fpel tot vreught getogen waer.
Maer als dan wederom de model koomt te fwijgen ,
Soo laet de koele beeck haer bobbels nederfijgen ,
En ftaet dan weder ftil; dit fy een vrouwen beelt,
Die door en met den man, en anders niet en fpeelt.
Leert ftonden, jonge vrou, leert tijden overwegen,
Eli jockt wanneer de man tot jocken is genegen;
Maer bout u weder in, en voeght u naer den eys ,
Wanneer hy befich is met eenigh hoogh gepeys.
Een vrou van foeten aert heeft over al te poogen ,
Te fijn met haren man gelijck twee menfchen oogen ,
Door eenen geeft beftiert: al waer het eene fiet,
Daer is 't van ftonden aen, dat oock het ander fchiet.
Al is de fpiegelkas verciert aen alle kanten
Met perels , edel gout, ja fijne diamanten,
Soo maer het duyfter glas geen beelt te recht en wijft,
Soo komt'er niet een menfch die glas of fpiegel prijft.

Et galeam capiti quae daret, uxor erat. Ovid.
2) Omnibus Andromache vita eft fpaciofior aequo,
1.1nus qui modicam diceret, Hector erat. Ovid.
3) Solinua cap. II. in Halefink five (nt alii malunt) Eleufina regione, inquit: fons, alias quietus & tranquillus, eum filetur, , fi infonent tibiae exultabundus adcantum elevatur, &,
miretur dulcedinem cools, ultra imagines intumefcit. Vide ad hoc Ariftot. cap. 61. & 62. de Admirand.
1)

quart
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Al is een jonge vrou aen alle kant behangen
Met ketens om den hals, met perels om de wangen,
Noch is'er geen juweel, dat haer vercieren kan ,
Indienfe niet en toont het beelt van haren man.
Een fpiegel moet het al vertoonen naer het leven,
Moet aen een bly gelaet een vrolick fchijnfel geven,
Moet treurigh wijfen aen een die verdrietigh fiet,
Of foo haer dat ontbreeckt, foo deught de fpiegel niet.
Een wijf van rechte ftof behoort, in alle ftucken,
Den fin van haren man ten nauften uyt te drucken;
Het is een groote deught, een cierfel van de bruyt,
Haer man te drincken in, haer man te drucken uyt.
Geen vrou en heeft de macht haer plichten uit te wercken,
Als die haer heeft geftelt om neerftigh aen te mercken
Den aert van haren man ; maer wie haer des verftaet,
Heeft als een vafte peyl daer fy op t'feyle gaet.
Ick hebb' een foete vont op dit geval gelefen,
En fiet, dat iemant weet kan yder dienftigh wefen:
Daer was een feker man, gants veerdigh tot de fpijt,
En (dat het flimfte was) het duerde langen tijt;
Een die geen kennis had van fijn onfoete kueren,
En konde by den menfch als geenen tijt gedueren;
Sijn wijf des niet-te-min mifprees hem nimmermeer,
Maer (wie hem tegen was) verhief hem wonder Peer.
De gront dient aengemerckt: de man , van fware faecken
By wijfen los geftelt, nam fonderlingh vermaecken
Te dichten eenigh vers; dit was hem groote luft ,

En, fchoon hy was beroert, hy vont hem dan geruft.
Hier op wift defe vrou met alle vlijt te letten,
En, naer de tijt gedroegh, haer dingen aen te fetten;
Des, fchoon hy menighmael ontftack gelijck een vlam,
Hy werd, door haer beleyt, foo mack gelijck een lam.
Sy wift in dit geval een rijmtjen in te brengen,
Sy wift van ftonden aen in haeren praet te mengen
Een liet of kluchtigh dicht, by hem wel eer gemaeckt,
En fiet, daer was de man als aen het hert geraeekt:
Het onweer was gedaen, hy kreegh een ander wefen ,
Daer quam gelijck een fon hem in het breyn gerefen,
En fcheen door al het huys. En fiet, op defen gront
Soo was 't , dat al het buys in goeden vrede ftont.
Wat quaet en kan de vrou niet in het huys verhoeden ,
Die maer een fachten aert kan in den boefem voeden!
't Is wonder wat men doet, en door de reden werekt,
Als yemant met befcheyt op alle dingen merckt!
Wat is doch van de menfch! om kleyne vyfevafen
Siet iemant menighmael de ganfche buerte rafen;
Hoe dickmael om een woort, om ick en weet niet wat,
Rijft tweedracht in het huys , en oproer in de ftadt.
De daet die wijft'et aen , dat even groote dieren
Verfchricken , hortigh zijn , en uytermaten tieren ,
En als men naderhant de rechte gronden fiet,
Dan is 't een wint , een damp, een mitt, een enckel niet.
Geen elephant en kan een witte doeck verdragen ,
Het kraeyen van een haen , dat kan een leeuwe jagen ,
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Indien men in het wout maer eens den trommel roert,
De tyger wort terftont met dulheyt omgevoert.
Men hoort'et over al, dat ja , geringe faecken ,
Oock by een deftigh man, geen kleyne roeringh maecken :
Door ick en weet niet wat is menigh hooft verdraeyt,
Door ick en weet niet wat is menigh bert gepaeyt.
De mannen meeftendeel, foa maer de vrouwen willen ,
Sijn licht in ruft gebracht, en in der haeft te ftillen ,
Aileen dient by het wijf in alle vlijt gelet,
En wat een man beroert en wat hem weder fet.
Wat dient'er veel gefeyt, of veel te zijn gefchreven?
Of voor het echte volck veel boecken uytgegeven?
Het befte dat het wijf van iemant leeren kan ,
Is facht, is vreetfaem zijn, en heulen met den man.
Ick fegge noch eenmael tot alle jonge vrouwen,
Ick fegge voor befiuyt leert defers regel houwen ,
Staet niet op eygen breyn; keert uwe finnen om,
En weeft aen uwen man een rechte fonneblom.
Ick acht, ghy kent de plant: fy laet haer nederdalen
Soo haeft de fonne neyght; fy groet de guide ftralen
Soo haeft de fonne rijft; fy leeft in haren vrient:
Ghy, weet dat met den man juyft foo gehandelt dient.
Ick vreefe, dit begin fal u verdrietigh fchijnen,
Maer treet wat dieper in, bet bitter fal verdwijnen;
Niet dat een jongen os foo in de lenden pranght,
Als dat het eerfte jock hem aen de leden hanght.
Alwaer men iet begint, daer fijn bedroefde banden :
Het vyer geeft bitfchen roock , eer dat het komt te branden,
Maer die met foet gedult blijft fitten in de fchouw,
Wort, na een kleynen tijt, verlaten van de kouw.
Siet my de lieden aen, die in de mijnen wercken :
Waer valt haer eerfte fweet, als op de rouwe fercken?
Noch dient hier evenwel de moeyte niet gefchout,
't Is fteenigh boven op, maer onder leyt het gout.
Wy vinden in 't gemeen , dat alle foete dingen
Ontrent den eerften trap haer bitter mede bringen;
Ick raede niet-te-min, gelijck een trouwe vrient ,
Dat om een fuer begin , geen foet gelaten dient.
Al ftraelt de felle bie, het fap van honighraten
En wort noch evenwel niet onder haer gelaten ;
Of fchoon de purper-roos oock dichte prickels biet,
De vrijfter onderwijl en laet het plucken niet.
Al is de ganfche hoot bekleet met harde fchellen,
Men plagh des niet-te-min haer kernen uyt te pellen;
Al is de nieuwe trou niet fonder droeve pijn ,
Koom naerder, jonge bruyt, het fal u beter zijn.
De liefde baert gedult, en haet het leppigh fpreken,
De liefde duyckt en fwijght, de liefde deckt gebreken ,
De liefde weert gefchil en ander ongeval ,

De liefde, jonge vrouw, de liefde recht'et al.
Ghy hebt in uw beroep een wefen aengenomen,
Daer liefde dient te zijn , daer liefde dient te komen ,
Daer liefde fonder end moet wasfen alle tijt;
Het trouwen is een werck de liefde toegewijt.
Maer hier nu dient beforght, uw liefde niet te gronden
Of op een aerdigh lijf, of op de kloecke vonden
Van eenigh menfchen breyn, of op een losfe vreught,
Die van de weelde fpruyt of bortelt uyt de jeught.
Ghy wort uw weenie lief door liefde toegedreven ,
Om dat hy is uw deel van Gode toegefchreven ;
Laet dat uw baken zijn , en fiet, o lieve, feet,
Niet wat hy weerdigh is, maer wat u God gebiet .
Dat is de rechte groat, waer op de fwacke vrouwen,
Waer op befette mans haer liefde moeten bouwen;
Wat facht dat eenigh menfch op aertfche dingen ftelt,
En is maer wacke fneeu die van • den regen (melt.
Is dan misfchien uw deel noch handigh in de leden ,
Noch deftigh in beleyt, noch abel in de feden,
Maer rou en fonder geeft, oock dickmael ongefint;
Hy dient noch evenwel in God te zijn gemint ,
Om God te zijn gelieft; hy dient te zijn gedragen,
Dat is in uw beroep des Heeren welbehagen;
Seght dan, hoe dat'et ga: dit is mijn eygen lot;
Die haren hoeder eert, vereert oock haren God.
Wat is'er menigh ampt groot, achtbaer, hoogh-verheven ,
Niet om der menfchen wil, aen wien het is gegeven;
Maer om den ftaet alleen! ghy , eert dan uwen vrient,
Om dat'et God beveelt, al is'et onverdient.
Het fal uw fwacke ziel geweldigh konnen helpen,
En dickmael in verdriet uw droeve tranen ftelpen,
Indien uw Chriften-hert geduerigh voelen kan
Den hemel in het huys, en God in uwen man.
't Is dwaefheyt iet te doen als God' alleen ter eeren,
Om dat ons aerts bedrijf foo licht kan ommekeeren,
Soo licht kan overgaen van vreughde tot verdriet,
En wie vint immer trooft die op de werelt fiet?
Ghy, voeght u naer uw deel, en doet fijn wel-behagen ,
Niet flechs in eenigh deel, of op gefette dagen;
Maer ftaegh, en over al; ten ware fijn gebod
Gingh buyten uw gemoet en tegen uwen God:
Want als een echte vrou haer niet en laet bewegen
Ten goede van den man , dan als bet is gelegen
En juyft wanneer het paft; foo is haer ganfch bedrijf
Geen dienft voor haren vrient, maer eygen tijtverdrijf.
Des roep ick op een nieu: leert even quade flagen
Verwinnen met gedult, en fonder morren dragen;
Weeft facht in uw gebaer en ftille van gemoet,
En hout dat ghy den Heer met lijden hulde doet.

1) Ce qu'eft le cerveau aux nerfs, ou la foye aux veines, ou le coeur aux arteres ; ccla mefme eft Ninon? de Dieu aux amities humaines ; c'eft a dire filets & branches , qui en dependant; ce
divin amour n'y eftant point, les amities ne font point amitie, main une confpiration , un accort a difcorder avec Dieu; amities fondees fur le plaisir on fur le gain, qui cesfent quand les
plaifirs perdent leur gouft par raage , ou quand le profit diminue , on n'eft point egalement distribuee. Main les amities fondees fur l'amour de Dieu, font fermes, parce Vales font fondees
fur un fondement asfeure. Molin. de l'amour de Dieu au 3. degre.
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God heeft van eerften aen, toen Eva wert gefchapen,
De ftoffe tot de vrou uyt Adam willen rapen;
Ten eynde dit gefpan, door echte min gepaert,
Mocht eens en eenigh zijn, en van gelijcken aert.
God kon het eerfte vices ten vollen onderfcheyden,
En uyt byfonder ftof de vrouwe toebereyden;
Maer des al niet-te-min het teere vrou-geflacht
Is voor den man gemaeckt, en uyt den man gewracht:
Geen dier en heeft de macht fijn eygen brant to blusfchen,
Geen lip en heeft ,vermaeck fijn over-lip to kusfen;
Geen hant en waft haer felfs , geen menfch en is geheel;
Een ieder is maer half, en foeckt een tegen-deel.
Wanneer een gave flangh in ftucken is gefneden ,
Sy wifpelt in het fant, en foeckt haer eerfte leden,
Sy wringht haer fonder ruft; foo gaet'et met den menfch,
Hy woelt, tot dat hy vint fijn deel, fijn eerfte wenfch.
Siet, wat een wonder dingh! wie kan de diepe vonden
Van Godes hoogh beleyt met reden ondergronden,
En wegen haer den eyfch! het wijf is Karen man.
Vry naerder ingelijft als yemant dencken kan.
De man heeft wederom, en uyt gelijeke reden ,
Gemeenfchap aen de vrou, en hare ganfche leden;
Hy vint in fijn gemael fijn vleys , fijn eygen beer ,
En hierom is gefeyt: fy twee die worden een.
Al wat een geeftigh breyn , na langh bedachte reden,

Na hoogh en diep gepeys, hier over mochte fmeden;
Al wat een reyne fucht kan worden toegepaft,
Dat leyt in defe fpreuck in eenen hoop getaft.
Wie haet fijn eygen vleys? wie (alder oyt krackeelen
Met eygen ingewant, met aengebore deelen? ')
Hy is in voile daet van reden afgewent,
Die met een vinnigh hert fijn eygen leden fchent.
Hoe wel fou alle dingh met echte lieden tieren ,
Indien men over-hant fich wilde leeren vieren!
Indien het wijf den man, de man verdroegh het wijf,
Niet als een flaep-gefel, maer als een eygen lijf 2).
Gewis foo eens het volck de kracht van defe reden
Wou printen in de borft, en mengen in de zeden,
Ten ware nut of noot te brengen eenigh licht
Of tot het mans beroep of aen de vrouwe plicht
Maer nu men onfe jeught fiet in de tochten woelen,
En van de ware trou geen rechte gronden voelen ,
Soo dient het oude woort haer dickmael aengefeyt,
Niet als een nieuwe wet, maer op een nieu bereyt.
Doch eer wy vorder gaen , foo dient het wijf te letten
Dat wy niet foo gemeen haer defen regel fetten,
Als offe, fonder feyl en op een juyften draet,
Moeft pasfen op den man, oock fchoon hy qualick gaet;
Neen , dat is niet gemeent, geen wijf en is gebonden
Te heulen metten man tot aendeel van de fonden :

1) Ubi qaefo propior animorum conjunctio , ubi certior fiducia quam in matrimonio , quum uterque volens fe tradat in poteftatem alterius , fibi quodammodo adimens jus fui corporis p Erafm.
de Chrift. Matrim.
2) Abraham feyde tot Loth Laet ons niet twiften , want ay fijn broeders. Genef. 13. 8. Meer man en vrou moeten feggen : laet ons niet twiften , want wy zijn een.
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Maer in het tegendeel, foo dient te zijn betracht
Dat, wie van beyde doolt, te rechte zy gebracht.
Doch hoe een fnege vrou moet haren heer vermanen,
Daer ftaet een breeder wegh na defen toe te barren;
Hier zy alleen geleert, dat niet als in het goet,
Het wijf haer met den man te (amen voegen moet.
Noch is'et niet genoegh; want in verfcheyde faken
Die middel-matigh zijn, of immers niet en (taken
De banden van de tucht, moet even nu en dan
Het wefen van de vrou niet hellen naer den man.
Neemt, dat een kackerlack, in weelden uytgelaten,
Is befigh alle tijt met jocken en met praten,
Of dat een vyfer hooft is foo geweldig fwaer,
Als of hy uytter aert een ziele-pijnder waer :
Moet ftracx daerom het wijf naer malle weelde jagen?
Of door een eeuwigh leet haer eygen herte knagen?
De wijfe fegge, neen. En vreught en droeve pijn
En ftaet niet alle tijt om nagedaen te zijn.
Koomt naerder, fangh-godin, en opent uwe gronden,
Door eenigh finne-beelt, of diergelijeke vonden,
Stelt wat ghy feggen wilt eens in den lichten dagh,
Op dat een jonge vrou uw fin befeffen magh:
Wie met een veerdigh fchip wil over water zeylen,
Dient in gelijcke maet de ladingh of te deylen ;
Want foo het over kant, of fijde-laftigh belt,
De reyfe dient geftaeckt, of immer uytgeftelt.
Vraeght yemant wat het fchip in defen wil bedieden?
Het is een evenaer voor nieu-getroude lieden
Wil man, wil echte wijf vervullen haren plicht,
Sy dienen even ftaegh te fatten in 't gewicht 1).
Indien een quiftigh man fpeelt over al de gilde,
Ghy, moeder van het huys, en zijt dan niet 'te milde;
Of foo misfchien uw man de beurs geduerigh fluyt,
Soo geeft, wanneer het dient, een weynigh ruymer uyt.
Indien hy wat te licht tot morren is genegen,
Soo laet uw foeten aert fijn ftuerheyt overwegen 2);
Of gaet hy wat te facht, of ick en weet niet hoe,
Soo maeckt, dat uw beleyt daer peper onder doe.
In 't kort', het echte paer dient over-hant to leven :
Al wat hier iemant fchort, dat moet daer iemant geven ;
Het foet verfacht het fuer, het fuer dat wett' het foet;
Soo is 't, dat hier de kock de fauce mengen moet 81.
Gelijck het bly gefangh, door ongelijeke ftemmen,
Doet, ieder die het hoort, in foete vreughde fwemmen;
Soo wort het echte bed, door vriendelicken ftrijt,
Ten goede van het huys de liefde toegewijt.
Waer iemant gaften noot, daer is het nut to letten
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En hoe en waer het voick aen tafel is te fetten;
Geen menfch en is foo wel met fpijs en dranek gedient,
Dan als hy by hem vint een foeten tafel-vrient.
Men vint fchier yeder hooft verfcheyden in de feden:
Hier tongen wel befpraeckt, daer monden fonder reden,
Hier iemant geeftigh mal, en meefter in het jock,
Daer iemant fonder vreught, cn fwaer gelijck een block.
Indien bet ftilfte volck is over hoop gefeten,
Soo wort in dat geweft de foete vreught vergeten;
Indien het vrolick deel is op een ander fy ,
Soo wort de maeltijt woeft, en obgeregelt bly.
Ghy daerom , fijt ghy weert, leert alderley manieren
Vermengen naer den eyfch, en onder
fchakieren;
Ten is niet even veel hoe iemant gaften fet,
Dus bout in dit geval de Grieckfche tafel-wet.
Het ware wonder nut, dat, als'er iemant troude,
Men op gelijcken voet de paren fchicken woude;
Of foo ghy hebt alreets uw echte wederpaer,
Soo ftelt noch in het huys een rechten evenaer.
Dit dient den man gefeyt, dit dient het wijf to weten,
Dit dient voor eens geleert, en Dimmer meer vergeten;
Dit dient, al eer men vrijt, te voren overdacht,
Dit dient wanneer men trout, en alle tijt betracht.
God heeft op defe wijf' en om gelijcke reden,
Gevoeght het ganfche lijf, getempert onfe leden
Niet verre van het oir, dat noyt en wort geroert,
Daer wort bet wacker oogh geduerigh omgevoert.
De buyck en fijn gevolgh, die niet en kan bejagen,
Wort van de fnelle voet gewilligh omgedragen,
De hant is 't die het raept, de vuyft, die neerftigh wint
Al wat de tant verbreeckt, en wat de mont verflint.
't Is nut, dat echte lien haer faken overmercken,
Om na den rechten eyfch haer plichten uyt te wercken
De man moet op de ftraet om fijnen handel gaen,
Het wijf moet in het huys de keuckert gade flaen.
Men vint een felfaem lant, daer flechts alleen de wijven
Oock met het buytevolck den ganfchen handel drijven;
De man die broelt in huys, en moeyt hem met het kint,
De man let of de meyt eenparigh garen fpint 4).
Daer fijn oock vlecken felfs in onfe kuft gelegen,
Daer vrouwen handel doen en groote faken plegen,
Ja reyfen overal, terwijle dat de man
Sit ledigh, fit en troeft ontrent een voile kan 5).
Met oorlof, wie het raeckt, bet fijn bekaeyde ftreken,
Die van bet oude recht fijn bijfter afgeweken,
Waerom doch mans bedrijf de vrouwe toegepaft?
Sy is het fwackfte deel, haer dient de minfte laft.

1) Non femper fimilia fimilibus in matrimouio congruunt. Si juvenis erit natura lentior, , conveniet fponfa vigilantioris ingenii. Si fpoufus erit profufior, conveniet uxor frugalior, & ad rem
ervandam attentior. Rurfus , li juvenis erit ardentioris ingenii, accommodabitur puella temperatioris naturae, ut pro tempore norit cedere & obfequi. Erafm. de Chrift. Matrim.
2) Ut aqua vino admixta reddit illud moderatius, & fobriae nymphae demo temulentum compesfunt ; fic in matrimonio fervorem naariti uxor tepida temperet.
8) Eyeren met beyeren (feggen de Zeeuweu) is den huwelijken ftaet.
4) Mela defcriptor orbis , memorise prodidit in partibus quibufdum Egypti mulieres folitas obire, munia extra domum, nempe forum ac negotia, virus domi fponfa as euram rei domeftica,
6) Quin & in BataviA mulieres multum exercent mercimonia , viri potent. Ludovic. Vices lib. de Offie. Mariti, cap, de Domi.
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Het vlijtigh ftraet-gewoel wort in den man geprefen;
Maer in een teere vrou een ftil en fedigh wefen ".
Ghy, reyft dan , neerftigh man , en paft op uw gewin!
Ghy, fet u, jonge vrou, en let op uw gefin !
Ghy, let op uw bedrijf, en alle kleyne baten,
En wilt u op de winft niet al te feer verlaten;
De man is wel het hooft, die groote dingen doet,
Maer die het evenwel niet al begraeyen moet.
Ick wou, dat overal de jonge vrouwen wiften,
Hoe veel , oock in het kleyn, een vrouwe kan verquiften

't Is wint, dat eenigh man fijn hooft geduerigh breeckt,
Indien , o jonge vrou! uw hant geduerigh leeckt 2).
Al wat de man vergaert , dat kan het wijf verftroyen;
Al wat de man verfpaert , dat kan het wijf vermoyen
Al wat de man bejaeght door laftigh hant-bedrijf,
Al wat de man bekoomt , dat fpilt een quiftigh wijf.
Ghy, die voor defen tijt niet recht en hebt geweten
Hoe dat het vrouwen ampt hier dient te zijn gequeten ,
Koomt, hoort den goeden man, dien ghy hier onder fiet
U fpellen uwe les , en klagen fijn verdriet:

Al draegh ick, wat ick magh, noch deught'et niet met alien,
Mits een die mede draeght, het pack . wil laten vallen
Mijn hulp is mijn belet ; mijn trooft is mijn verdriet;
Mijn vlijt is fonder vrucht; mijn fweet en gelt'er niet.
Of wel die voren gaet fich quijt ten alderbeften,
't Is al maer hoy gedorft, als 't hapert aen den leften ;
Al fpant een ruftigh knecht twee peerden in de ploegh,
Soo 't een maer qualick wil, het gaet'er flecht genoegh.
Siet, als'er eenigh dingh twee menfchen is bevolen,
Een die to rugge treckt, doet fijnen macker dolen
Al is uw kloeck beleyt gegront op wijfen raet,
Noch hanght'et altemael aen uwen mede-maet.
Onthout my defe les , ghy vrouwen ende mannen ,

Die met den echten bant zijt aen bet hays gefpannen
Hout uw befcheyden deel, en draeght gemeene laft,
Het gaet de leden wel als d'een hant d'ander waft.
De man is mette vrou gelijck twee mole-fteenen,
Die onderlingh behulp malkander moeten leenen ;
Want als'er een ontwijckt, of fijn bewegen ftaeckt,
Of fchoon de tweede maelt, daer wort geen bloem gemaeckt.
Indien het nu gebeurt, dat in het echte leven
Uw man , door vreemde fucht, wort van den wegh gedreven ,
En uyt een eygen fin wil dingen onderftaen,
Die fonder reden fijn , of uyt den regel gaen;
Ghy , in het tegendeel, in feden onderfcheyden,
Wenft, uyt een reyn gemoet, hem of te mogen leyden

1) Celebre exemplum eft, quod Dictys Cretenfis refert, Penthefileam Amazonum reginarn , ex decreto exercitus Graecorum , feminecatam ex equo ab Achille deturbatam , in Scamandrum
fluvium praeeipitatam, quonium naturae fexufque conditionem fuperare fuisfet aufa. Diet. lib. 4. de bell. Trojan. Chacun dolt confiderer en fon ordre quel rang qu'il tiene. & eftudier I. le bien
garder fans y rien troubler. Viret.
2) Light Baynes make heavye prides. Engelfch fpreeckwoort.
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Van dat hem qualick voeght; foo dient voor eerft bedacht,
Hoe dat de rechte tucht dient uyt te fijn gewracht :
Of fchoon ghy menighmael fiet eenigh dingh gebeuren ,
Dat, tot gemeene Tuft, is dienftigh of te keuren ;
En kant'er evenwel niet hortigh tegens aen,
Maer wil het ganfche ftuck te voren overflaen.
Let eerft of uw gepeys beftaet in goede reden,
En dan feght uw belangh by wijfe van gebeden ,
En niet door onverftant of door een hart gebod ;
Het wijf dat heerfchen wil kant tegens haren God.
En dan noch evenwel en mooghje niet vermanen ,
Wanneer uw weerde vrient door onbefuyfde wanen
Is den geeft beroert; ontrent een kranck geficht
En dient geen fonne-fchijn , geen aengefteken licht.
Als 't water is geroert, men laet'et weder fincken,
Eer dat'er iemant pooght te pu tten of te drincken
Hy doet een quade flagh, die aen de fweere nijpt,
Eer dat de puyft geneeft of dat het etter rijpt.
Abigel heeft de gront van defe kunft geweten,
Die, eer het hoofdigh nat in Nabal was gefeten,
Hem niet met al en fey; maer gingh hem dapper aen,
Als hem en wijn en flaep was uyt het hooft gegaen.
Abigel, foo het fchijnt, heeft eerftmael uytgevonden ,
Hoe dat een korfel hooft dient in te fijn gebonden ,
Te weten: na de wrock , en na een foeten flaep ,
En als het moedigh hert is dwee gelijck een fchaep.

't Is dienftigh in het bed uw man fijn les te feggen ,
Hy moet daer, hoe het gaet, in ftilte blijven leggen;
Sijn geeft heeft dan geruft, en by is nuchters monts,
Noyt beter huys-vermaen als in het fachte dons.
Ghy, leert dan uwen vrient in heete tochten mijden,
En taft hem nimmer aen als op bequame tijden;
En, als 't reden eyft, foo kieft een ftil vertreck,
En doet, op defe wijs, een fedigh hugs-gefpreck:
„Ick weet, het is gefeyt een langen tijt geleden,
Ick weet, het is gefeyt niet fonder groote reden,
Dat, wie fijn rijcker geeft en wie fijn wijfer leert,
Is uyt een fotten waen van wijfheyt afgekeert ;
Ick weet, hoe God den man heeft boven ons verheven,
Heeft aen fijn edel breyn een hooger aert gegeven;
Ick kenne mijn gebreck , en evenwel nochtans
Soo is een fwacke vrou cock dienftigh aen de mans :
Wien is'et onbekent, dat oock geringe knechten
Den heere van het buys by wijlen onderrechten?
En dat oock menigh Vorft firth niet en heeft gefchaemt
Dat onder fijnen raet een vrouwe was genaemt?
Als Sara was gefint om Agar wegh te drijven ,
Haer man in tegendeel die wijfe laeten blijven,
En dat'er menigh woort hier over was ontftaen,
Siet, Abram liet de maeght en haeren fone gaen.
De groote Nahual 1 ), uyt vreefe van te misfen,
Gebruyckt tot fijn geleyt een van de minfte visfen ,

1) Nahual is een naem van een Walvifeh , van de welcke fiet Ortel. in Iflandia.
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En dat noch als het dier ontrent de drooghte koomt,
En voor een dorre ftrant of harde klippe fchroomt.
Het muyfje van der zee koomt voren uyt gevaren,
En vint een goeden wegh, oock midden in de baren ;
Siet, hoe het kleynfte dier oock mette faken doet,
Het leert het grootfte beeft hoe dat het fwemmen moet 1).
Hier uyt wort dan gemerckt, hoe dat oock kleyne dingen
By wijlen raet en hulp tot groote faken bringen;
Ghy, denckt dat oock een vrouw, al isfe wonder flecht,
Een kloeck en deftigh man by wijlen onderrecht.
Laet my dan, weerde vrient, uw finnen heden ftieren,
Laet my doch heden fijn een van de minfte dieren;
Misfchien foo kan het fijn, dat ick in dit geval
U eenigh driftigh fant of rotfe wijlen fal." 2)
Uw man aldus gemaent fal ja, de foete klachten
Ontfangen met befcheyt, en naer de reden achten ;
Waer is van hondert een foo dom en onbeleeft,
Die aen een tijdigh woort het oore niet en geeft 2)?
Wie fal met beter aert het manne-breyn bewegen
Als fijn geminde vrou? die, naer het is gelegen,
Hem leyden, overgaen, en onderwijfen mach,
Of door een deftigh woort, of door een foeten lath.
Hoe menigh rou gefel, door boofe luft gedreven,
Heeft door een fnege vrou begonnen beter leven?
Hoe menigh felfaem hooft, vol grilligh onverftant,
Is door een deftigh wijf gehouden in den bant?
Der Longebarden vorft, uw man, Theodelinde!
Werd dwee, gelijck een lam, om dat hy u beminde;
Het was uw wijs beleyt, dat hem de deughden prees,
Het was uw foete mont, die hem de reden wees.
Ataulphus was gefint out Romen af te breken,
Om fijn geduchte maght te wijder uyt te fteken;
Het voorftel van den man geleeck een ftale wet ,
En noch heeft fijn gemael de boofe daet belet;
Noch heeft het geeftigh wijf den helt alfoo belefen,
Dat hy in korten tijt ontfingh een ander wefen;
Want hy, die van den haet te voren was gevat,
Werd hoeder van het volck, en vader van de ftadt.
't Is boven al gemerckt, dat even door de vrouwen
Veel mannen over al fijn aen de fief behouwen,
Sijn van haer ongeloof (fiet wat een heiligh werck !)
Gekomen tot den Heer, en tot de ware kerck.
Juguldis foete tael heeft uytte doot getogen
Den Got.fchen overheer; Clothildis heeft bewogen
Clovys, den Franfchen held, te veften fijn gemoet
Op Godes nieu verbont, in Chrifti weerde bloet.
Ghy, fiet dan jonge vrou! hoe defe foete plichten
Ten hooghften dienftigh fijn om uwen man te ftichten ;
En efter dient het ftuck niet aen te fijn geleyt
1)
2)
3)

Ms op een vafte peyl van noodigh onderfeheyt.
Daer fijn verwaende mans, vol ongetemde vlagen,
Die niet een deftigh woort van iemant konnen dragen;
Want foo maer eenigh menfch van hare feylen fpreeckt,
Het fchijnt dat hun een mes tot in het herte fteeckt.
Vermijdt dan , wijfe vrou, in uw gefpreck te treden ,
Of eerft, kent uwen man, en fijn geheele feden,
En foo hy grilligh is, en van een fieren moet,
Soo laet het fpreken daer, en kieft een fachter voet.
Doet als eon fnege vrou, die op verfcheyde ftonden,
Had onverduldigh bloet in haren man gevonden,
Die wilt een beter wegh, en vry een foeter greep,
Waerdoor fy haren vrient, oock fonder fpreken, neep.
Want als'er eenigh dingh haer finnen mochte quellen,
Soo ginghfe met de pen haer klachte nederftellen;
En, mits haer korfel man eens op een maeltijt keef,
Soo was 't dat hem de vrou in defer voegen fchreef:
„Schoon ick niet verr' en ben, fchoon brieven fijn gevonden
Om naer een vreemde kuft te worden afgefonden,
Vermits ick evenwel uw fnelle tochten ken,
Soo fwijgh ick met den mont, en fpreke door de pen :
Wy waeren gifter noen tot uwen vader eten,
Daer ick, na fijn bevel, was over u gefeten;
Ghy weet, daer viel gefchil, om ick en weet niet wat,
By iemant van den hoop ten quaetften opgevat.
Ick, met een ftillen wenck , en fonder iet te fpreken,
Beftont u met de voet een weynigh aen te fteken,
Op datje van den twill-, u wederhouden fout,
En met het grilligh volck u niet vermengen wont.
't Is waer, ghy fweeght terftont, en liet de gaften blijven,
Maer dreeft uw tochten aen om tegen my te kijven;
Het fcheen, ick was te verr' uyt mijn bevangh gedaen,
En fiet, met onfe twift was alle twift gedaen.
Uw vader nam een fchroef, en hiet de knechten fchinken ,
En gingh op onfe pays een vollen roemer drinken;
Hy noode dees' en geen, hem na te willen doen,
En dit gingh overhant bynaeft de gantfche noen.
Ghy, die een jonge vrou had onder uw gebueren,
Vielt onderwijlen uyt in alle vreemde kueren,
Haer man fat over haer, en fagh het fpeeltjen aen,
Het fcheen als of hy fprack: ey, laet de grillen ftaen!
Maer defen onverlet foo bleefje fatten malen
Met ftreken die ick weet, en niet en wil verhalen;
Ick hadde fprekens luft, maer evenwel ick fweegh,
Hoewel ick menighmael befchaemde wangen kreegh.
Neemt my ten beften af, dat ick een weynigh klage,
Van dat ick met verdriet in mijnen boefem drage;
't Is uyt geen vinnigh hert, door tochten omgevoert,
Maer uyt een rechte fucht die my de finnen roert.

Balena , quando praegandi fuperciliorum pondere ohrutis ejus °cubs videre inftantia faxa non poteft , Mufeulo duce utitur,, qui praenatet , & viam demonftret oculorum vice. Plan,
Foeminarum praecepta faepe maritos juvant. Nam, ut ceeteras omittam, Porapeja Plotina incredibile dictu quam auxerit gloriam Trajani. Aura. Victor.
Blanda mulierum Rhetorica quidvis obtinet. Richter, in axiom. hiftorie.
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Hoe, fal een eerlick man op fijn gefelfchap kijven,
En met een ander wijf fijn dwafe grillen drijven,
Oock daer het fchamper volck den ganfchen handel fiet? 1)
't Is feker weynigh eer, die ghy de trouwe biedt.
Een man van uwen ftaet, een man van uwe jaren ,
En vocght'et immers niet onftuymigh uyt te varen;
En min noch dwaes te fijn, gelijck een jonge laf,
Ey, laet een andermael van defe grillen af!
Mishaeght u eenigh dingh aen my, of mijne feden,
Soo fpreeckt wanneer het dient, en dat met goede reden;
Daer voeght geen lief of leet voor alle man gefeyt,
En mal en wijs te fijn dient ftil te fijn beleyt." 2)
Dit fchreef de jonge vrou, en fonder iet te feggen,
Gingh in een ftil geheym haer klachte nederleggen,
Een plaetfe daer de man fijn befte finnen bracht,
En op fijn innigh hert, of fijnen handel dacht.
Waer is'er eenigh menfch, foo rou en onbefneden,
Soo bijfter onbefchoft, foo buyten alle reden,
Die met een nuchter hert, noch vers en ongeftoort,
Sal nemen overdwers een ongefproken woort?
Hier is geen fnarre ftem , geen hevigh tegen-fpreken,
Geen ftuer of vinnigh oogh, geen honger om te wreken;
Hier is een ftom gefchrift dat geen geluyt en heeft,
Als dat de lefer felfs met eygen monde geeft.
Heeft dan uw weerde man van Nabals oude ftreken,
Dat niemant wagen derf om tegen hem te fpreken?
Soo pleegh gefetten raet, en maeck een brief gereet,
Een pen, een wijfe pen kan nijpen fonder leet.
Maer hier dient oock den man fijn lesfe voorgelefen,
Ten eynde fijn gemoet gebuyghfaem mochte wefen ;
Op dat, wanneer de vrou met goede reden fprack,
De man fijn tweede ziel niet voor het hooft en ftack.
Hier is een gunftigh hert de grout van alle faecken,
Dat kan u, weerde man, de finnen buyghfaem maecken,
Dat kan een lance fijn, die, wat de vrouwe doet,
Die wat de vrouwe feyt, kan maken honig.foet.
Draegh liefde, deftigh man, een liefde niet gebonden
Aen fchoonheyt, dwafe luft, of diergelijeke gronden,
Maer aen haer eerfte wet, een liefde wonder fterck,
Niet op het fant gebout, maer op een vafte ferck
Een liefde, niet alleen gewasfen op de tippen
Van uwen losfen mont, of op de bloote lippen,
Niet uyt de domme jeught of van het dertel bloet,
Maer uyt het middelpunt van uw befet gemoet :
Een liefde fonder end, een liefde met de jaeren
Niet laeger afgedaelt, maer hooger topgevaren;
Een liefde, tot befluyt, in Gode vaft gegront,
En die in haer begrijpt het eerfte trou-verbont.
Geen noot moet eenigh man van fijn gefelfchap fcheyden,
Geen druck en moet het wijf van haren hoeder leyden,
1)
2)
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Geen harde flavernij , geen onverwachten rou
En magh een vroom gemoet verfwacken in de trou.
Dit hebben foo betracht veel welgevoegde paren,
Die, met een rechte fucht, ten vollen eenigh waren;
Veel kan op dit geval hier worden by gebracht,
Maer een beleefde daet is weert te fijn bedacht :
Een herder uyt het wout, terwijl hy aen der heyde
Sijn jonge geyten dreef, fijn oude fchapen weyde,
Sagh van een hoogen bergh, fagh in het lage dal,
Sagh onder aen de ftrant een droevigh ongeval:
Daer was een feker (chip met roovers aengekomen,
Die hadden Galathee fijn vrouwe weggenomen,
Oock eenigh ander volck, dat onder aen de zee
Was vlijtigh aen het werck, en wies het jonge vee.
De droeve Celadon, die fijn gefelfchap kende,
En fagh hoe al het volck fich van den oever wende,
Sloeg op fijn droeve borft, en fagh den hemel aen ,
En feyde: „lieve God, wat dient'er nu gedaen?"
Hy geeft hem naer de zee, de tranen op de wangen,
En riep: „hou vrienden, hou! hier is al meer te vangen;
En fcheyt niet van de wal, tot dat'er voile vracht
Is op het lant gerooft, en aen het boort gebracht.
Ghy hebt mijn echte deel, van Gode my gebonden,
En fcheyt, dat reyne fucht te famen heeft gebonden;
Ghy fcheyt het befte paer dat oyt het echte bed ,
Dat oyt den hemel felfs te famen heeft gefet.
Ey lieve, waerom dat? ey , laet ons weder paren,
Soo magh uw fnelle barck geluckigh henen varen;
Niet, dat ick weder eyfch mijn lieve Galathee,
Maer wenfch benevens haer te varen over zee.
Neemt my oock in den boot, al moet ick dapper roeyen,
Of harder dienft begaen, ten fal my niet vermoeyen:
Neemt my oock in den boot, een kloeck , een ruftigh man,
Die met een vollen wil een (lave wefen kan ;
Neemt my oock in den boot, al moet ick fijn geflagen
En dienen evenwel, ick fal het willigh dragen,
Ick fal het willigh doen neemt my oock in den boot,
Of fooje niet en meught, foo fchenckt my dan een loot !"
Dit feyde Celadon, en gaf hem in de baren,
En bad al even-ftaegh om mee te mogen varen;
De roovers fijn verbaeft dat iemant tranen fchreyt,
Om vaft te fijn geboeyt, en wegh te fijn geleyt.
Na langh en droef gepragh, men laet hem naerder komen,
Men wijft hem na den boot, daer wort hy in genomen,
En, als de rouwe jeught fijn handen binden wou :
„O hint my, fprack de man, aen mijn geminde vrou!
Een knoop van foete min heeft my en haer omvangen,
Laet hier oock eenen bant op onfe leden prangen !"
Hy bid noch andermael, en biedt fijn rechter-handt,
En geeft hem mette vrou gewilligh aen den bant.

Le mari eft fol , qui prend des querelles publiques avec sa femme, car si elle eft bonne, it la doit favoriser,, fi elle eft mauvaife , it la doit fouffrir, afin qu'elle ne devienne pire. Marc. Anrel,
Con la moglie non fi dee gridare ne fcerzare in prefenza d' altri , perebe l'uno a fegno di pazzia , r altro di fcitioccezza. Guazz.
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Het fchip doet fijnen loop, en fnijt de foute baren,
En komt in korten tijt te Thunis aengevaren ;
Daer wort het lieve paer den koninck voorgeftelt,
Den koninck alle dingh van eerften aen gemelt.
De vorft die prijft de daet , befiet de jonge lieden ,
En toont met fijn gelaet haer gunft te willen bieden ;
Hy laetfe metter daet verlosfen uyt den bant ,
En maeckt van Celadon fijn eygen lijf-trouwant.
De trouwe wort geloont, en hy, die aen der heyden
Een bock, een fchaep, een kalf, een geyte plagh te weyden,
Is hoeder van den prins, niet fonder grooten lof,
En, voor een vuylen ftal, geniet het luftigh hof.
Ick wenfch, geluckigh paer! ick wenfch aen onfe dagen ,
Dat uwer over al de fame magh gewagen;
Ick wenfche boven al, dat ons het trouwe bloet
Veel faets dat u gelijckt, veel kinders geven moet.
Noch dient uw trouwe fucht wat hooger opgerefen;
Op dat de weerde trou verkreegh haer eerfte wefen,
Verkreegh haer eerften glans ; wel aen , trouhertigh man!
Treet vorder, en befiet waer trouwe reycken kan.
Indien het foo geviel dat, met te mogen fterven,
Ghy kondet feker heyl aen uw gemael verwerven ,
Ghy moeft, oock fonder fchrick, u voegen totte doot,
Om haer, door uw bederf, te trecken uytte Hoot.
Ghy moeft uw eygen vleys, uw lief en jeughdigh leven
Den onder-aertfchen poel gewilligh overgeven;
Ghy moeft nyt rechte fucht de kloecke daet beftaen ,

Die Gracchus overlangh te Romen heeft gedaen :
Hy, na een vreemt geficht van twee gepaerde flangen ,
Die iemant van 't gefin had in het huys gevangen ,
Gingh tot het eenfaem volck dat fich hier op verftont,
En focht op dit geval te weten haren gront.
Een van den grijfen hoop gingh hem aldus gewagen :
Indien de manne-flangh koomt doot te fijn geflagen,
Eer dat het wijfje fterft, daer is geen twijfel aen,
Ghy fijt een feker lijck, uw leven heeft gedaen.
Maer foo integendeePhet wijfje wort gegrepen,
Om nae den fwarten poel van Acheron te flepen,
Soo weet dat uw gemael fal varen naer den kolck,
Die van de werelt fcheyt het onder-aertfche volck.
Ghy, doet wat u behaeght, doch wilt u flucx bereyden,
Want, fiet den hemel dreyght u in der haeft te fcheyden:
Denckt vry : wat God befluyt dat heeft een vaften gront,
En weet dat u alleen de keure wort gejont.
De man, na kort beraet op veelderhande faecken,
Meeft hoe het fijn gemael fal na fijn leven maecken,
Laet ftracx met eygen hant het wijfjen in de locht,
Op dat het wederom de ruymte kiefen mocht;
Maer in het tegendeel gaet in der haeft belaften ,
Het dier van mannen-aert met wapens aen te taften;
Dit vordert Gracchus felfs, en ftuwt de knechten voort,
En wort dus in de flangh met eygen wil vermoort.
Siet, wat een wonder dingh! na loop van weynigh dagen ,
Siet, Gracchus is gegaen , en naer het graf gedragen;
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Geluckigh is de vrou , die foo een man verkoor ,
Rampfaligh is het wijf, die foo een man verloor.
ware mannen !
't Sa , proeft aen dit geval, beproeft
Of n het edel hert is machtigh uyt te bannen
Den hooghften dwingelant , de vreefe van de doot,
Tot heyl en onderftant van uwe bed-genoot.
En foo ghy dan bevint dat uwe finnen beven ,
En fchricken van den flagh , en fnacken om te leven
Soo hoort uw vonnis aen, en weet, tot uwer fpijt,
Dat ghy tot heden toe, niet recht getrout en fijt.
M die in dit geval haer teere leden vreefen ,
En fijn geen echte mans, maer rechte pimpel-meefen ;
Geen fucht van echte min en heeft'er rechten aert,
Daer iemant, als het gelt , fijn eygen leven fpaert.
Hoewel dan eenigh lant van Gode wort geflagen
Met peft , en haeftigh vyer, of diergelijcke plagen,
En dat nw weerde deel is van het quaet gevat ,
Noch ftaet 11 geenfins vry te vluchten uytte ftadt.
't Is tegen uw verbont , en buyten alle reden ,
Ifw lieve wederpaer, uw vleys, en eygen leden,
tiw weerde tortelduyf, uw deel, en befte pant ,
Te laeten in den druck , te laeten in den brant
Al ftaet het iemant vry om wegh te mogen vluchten ,
Als God de werelt plaeght met ongefonde luchten,
Geen man heeft echter macht, uyt vreefe van de doot ,
Te gaen in dit geval van fijne bed-genoot.
Indien ghy recht bemint , geen pelt, of peper-koren ,
Geen kool, of vierigh Peer, hoe diep het is gefworen,
En kan in eenigh deel verfwacken uw gemoet,
Want rechte liefde fchopt de vrefe met de voet.
Ghy,, buyght dan voor den Heer, en wacht fijn welbehagen ,
Hy biedt oock fomtijts gunft te midden in de plagen,
En fchoon ghy fijt helmet en van het vyer geraeckt,
Noch ft.eunt op uwen God , hoewel de doot genaeckt.
Seght met den goeden Job: of wel fijn heete fchichten
My fteken in de borft, en uyt de werelt lichten,
Of wel mijn innigh mergh wort in het vyer gerooft,
God is mijn eenigh heyl, mijn onbefweken trooft !
Indien ghy defen gront komt eenmael vaft te leggen ,
Soo weet ick niet een woort tot uw bericht te feggen ;
Want die in fijn gemoet eens rechte liefde fet,
En hoeft geen regel meer, by is fijn eygen wet.
Ick keere wederom : de tonge van de vrouwen
Kan goet en weder quaet, kan vreemde dingen brouwen ;
De tonge van de vrou, wanneerfe bijfter woedt ,
Is doodelijck vergif, is enckel drakenbloet ;
De tonge van de vrou, met foete min beftoven ,
Gaet moft , en honigh felfs , gaet alle Poet te boven ;

445

De tonge van de vrou, baert juyft gelijckfe wil,
Of herten vol genuchts of huyfen vol gefchil.
Wel aen dan, eerbaer volck! dewijle vloeck en fegen
Is in het kleyn begrijp van uwe tongh gelegen ,
Soo maeckt u voor het quaet een eeuwigh montgebit ,
En toomt met alle macht het ongetoomde lidt.
Veel fijnder ander u begaeft met fchoone dingen ,
En konnen evenwel geen losfe tonge dwingen ,
En konnen evenwel niet fpreken foo het dient ,
En konnen evenwel niet vieren haren vrient.
Het fchijnt (wat vreemder dingh!) dat mannen en dat vrouwen
Noch leven onder een , noch huys en konnen houwen ,
Als fomtijts met een vlaegh van ick en weet niet wat,
Van d'een of ander fy, ten quaetften opgevat 31.
Wie fagh in eenigh lant oyt twee gepaerde zielen ,
Die noyt in ongemack van ftuere woorden vielen ?
Waer is in eenigh huys foo ftaegen minne-vlam ,
Daer noyt een muyltje rees en noyt een pruyltje quam ?
Het is van outs gelooft , of wel de kloeckfte vonden
Oock van het grootfte rijck by een verfamelt ftonden ,
Dat al het wijs beleyt niet machtigh wefen fort
Te brengen aen den dagh een recht volkomen trou 4'.
Ach! federt dat de menfch van God is afgeweken ,
Soo is de ware min in alle man befweken
Ach! federt dat de menfch den eerften vrede brack ,
Soo bleef ontrent den menfch geduerigh ongemack.
Niet altijt foete jock, niet eeuwigh fachte rofen ,
Ons meefte vreughde fell heeft oock haer droeve pofen ;
Wie hoopt'er vafte rnft, nadien men twift vernam
Oock in het fedigh huys van Job en Abraham ?
De moet noch evenwel, de moet is niet t'ontgeven ,
Wy konnen met gemack , en fonder twisten leven,
Wy konnen jaren langh ons myden voor gefchil ,
Indien het echte volck naer reden hooren wil.
Hier dient een lieve vrou de vrouwen aengewefen ,
Die om haer vreedfaem hert noch heden is geprefen ;
Die om haer foeten aert in alle vrouwe-plicht,
Verkreegh tot haren lof dufdanigh graf-gedicht :
„De fteen hier opgerecht , het fchrift daer in gehouwen ,
Is, lefer, bier geftelt ter eeren eener vrouwen,
Die jaeren viermael acht heeft by een man gewoont ,
En heeft dien gantfchen tijt noyt fueren mont getoont."
Komt nymphen aerdigh volck , komt maeghden , foete dieren,
Wilt dit eerweerde graf met verfche bloemen cieren ,
Dat Poet en vreedfaem hert behoort gekroont te fijn,
Met blyde maeghde-palm, met groene ros-marijn.
Haer maeghdom (ick hekent) was in de trou gebleven ,
Was in het echte bed aen haren man gegeven ,

ll Maritum tempore peftis uxorem non debere deferere, & vice verfa , multis asferit Chriftophorus Befoldus in tractatu de vitae & mortis confid. politica, lib. 2. cap. 2.
Etiamfi occident me, in ipfo fperabo. Job, cap. 13.

2)

3) Damns optime eompofitae interdum jurgiis non carent, imo & hoe ma'am penetrat ad Ecclefiam Dei: nam domum Abrahae, quae litihus turbatur, Ecclefiae typum esfe conftat. Quad
ad rixas domefticas pertinet, fcimus praecipnam partem vitae focialis inter homines esfe conjugium, & tamen interveniunt varia incommoda , qua y bon= illud maculis afpergunt. Ad has
moleftias devorandas fefe componant fideles oportet. Calvin. ad Genef. cap. 16. 6.
.11 Marcus Aurelius : Je tiens pour opinion fi tons les fages eftoient fondus en une fornaise, qu'ils ne fcauroyent donner confeil pour faire on bon & parfaiet manage.
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En dat met voile wil ; en evenwel nochtans ,
Soo gunn' ick defe baer een voile maeghde-krans
Die koomt haer eygen toe, en dat met voile telgen,
En niemant (foo ick acht) en heeft haer des te belgen;
Want wat de maeghde-palm voor eygen hebben magh,
Dat fiet men dat het al in defen boefem lagh.
Ick weet, uw maeghdekruyt heeft eeuwigh verfche bladen,
Geen fnee, of ftuere vorft, en kan haer groente fchaden;
Ick weet, dat uwe palm heeft bloemen fonder faet,
En, fchoonfe luftigh bloeyt, geen vruchten achter laet.
Dit al kan evenwel op onfe vrouwe pasfen
Sy is in ftaege jeught geduerigh opgewassen,
Sy heeft met eeuwigh groen het echte bed gekroont,
En noyt in hare min een dorre blat getoont ;
Sy heeft noch boven dat (wy moeten 't hier beklagen)
Sy heeft met uwe palm gebloeit en niet gedragen ;
Sy is, eylaes! gegaen, en uytter tijt gevlucht
Ach, leyder! fonder faet, ach! fonder echte vrucht,
Ach, fonder eenigh kint! fy is eylaes! geftorven,
Maer wie doch heeft het erf van haere deught verworven ?
Wie is haer foet gedult , haer fedigh hert gemeen?
Ey lieve, fooje kont, ey lieve wijft'er een!
Niet dat ick al de fchult wil op de vrouwen leggen;
0 neen, want op de man is vry genoegh te feggen ,
Want als het echte volck geraeckt in onverdult,
Men fiet het meeftendeel, het is gemeene fchult.
Dies, om tot aller ftont krakeel in huys te mijden ,
Soo dient de ruft betracht, en dat ter wederfijden;
Want tot foo goeden werck behoort te fijn gepaert
Een man van rijpe fucht, een wijf van fachten aert.
Getroude, jonck en out, weeft my hier in getuygen,
Soo maer een hevigh man fijn tochten wilde buygen ;
Soo maer een haeftigh wijf wou fnoeren haren mont,
Dat trouwen foude fijn het foetfte dat men vont.
Ghy mans, uw vierigh breyn, ghy vrouwen, uwe tongen,
Sijn oirhaer ingetoomt, en nut to zijn gedwongen,
Een yeder daer het dient, een yeder in het fijn;
Soo doende blinckt de trou gelijck een fonnefchijn.
Laet ons wat langer tijdt in defe plicht befteden ,
Het is de pijne weert hier dieper in te treden;
Want was het echte paer vol-leert in dit geval,
Het foude vreedfaem fijn te huys en overal.
Wie fal hier mijn vernuft, wie mijne pen geleyden,
Op dat wy totte vrou veel goede dingen feyden?
Veel, dat een echte man mocht dienen totte ruft,
En dat de wrevel-fucht mocht worden uyt-gebluft.
Du bift het, reyne Geeft! die alle boofe vlagen
Kont drijven uyt den man, en van de vrouwe jagen;
Du bift het, die het huys in rechte minne voedt;
0 koom dan, heyligh vyer, en daelt in ons gemoet!
Voor eerft dient overleyt, hoe gramfchap is te mijden ;
Ten tweeden, hoe de fpijt is veerdigh of to fnijden ;

Ten derden, hoe de menfch fal winnen uyt de ziel ,
Dat haer gefette ftant noyt uyt den vrede viel.
Laet ons in yder ftuck met voile pasfen treden ,
Want foo het echte paer kan vatten onfe reden ,
Ick fie het huys bevrijt van twift en onverstant,
Ghy , neemt dan , mijn vernuft, het eerfte by der hant.
Nadien het foet gedult , en alle goede plichten,
Ons komen van den Heer en Vader van de lichten ,
Soo maeckt tot aller tijt een deel van uw gebet,
Dat u de krijgel-fucht magh laten onbefmet.
Bid, met een innigh hert, dat God u leere poogen
Kleyn na den geeft te fijn, kleyn in uw eygen oogen.
Een hooft vol fotte waen is flucx en t'aller tijt
Onbuyghfaem tot de min, en veerdigh in de fpijt.
Die trots fijn uytter aert, en grooten hoochmoet drijven,
Zijn , om het minfte dingh, genegen om te kijven;
Maer die fijn herte proeft, en kent fijn eygen fchult,
Al wort hy fchoon geterght, hy toont geen ongedult.
Daer is ter werelt niet, dat hooger dient geprefen,
Als laegh van geeft te fijn, en facht van moede wefen ;
Want die een fedigh hert in fijnen boefem voedt ,
Is, boven echte min, tot alle dingen goet.
Hoe meughje, jonge vrou, den foeten vrede ftoren?
Is niet het foetfte foet de vrouwen ingeboren?
Wat fich in u verberght of buyten openbaert,
Getuyght van alle kant van uwen fachten aert:
Wy fien uw rooden mont en uwe teere wangen,
Niet met een ftueren baert, of ander ruygh behangen,
Wy Wien uw vorder lijf niet hart of vinnigh wreet ,
Maer van gedwege ftof, gelijck een fijde kleet:
Wy fien uw geeftigh oogh , met foete minne-ftralen,
Vol aengenamen glans, op onfe leden dalen:
Wy hooren uwe item , met vriendelijck geluyt,
Het beelt van uw gemoet ten fachtften drucken uyt.:
De geeft, die haer onthout in uwe teere leden,
Is fwack, en haeft beweeght , is buyghfaem voor de reden,
Is ('t gunt men over al voor goede peylen acht)
Haeft tot een eerbaer root, tot tranen haeft gebraeht.
Uw handel, uw bedrijf, oock van de kintfche lueren ,
Is fpelen met de meld', is breyen, is bordueren ,
Is ftil en foet beflagh; nw fchoot, die is befet
Met fyde, met fluweel, met wolle, met fayet.
Uw finnen evenwel gaen ondertusfchen fpelen,
Ghy mooght oock, even dan, een aerdigh deuntjen quelen,
Ghy mooght oock vrolijck fijn en plegen uwen ]uft,
En fchoon uw lichaem werckt , de geeft die is geruft.
In 't korte, watje draeght in finnen ofte leden,
Het wijft u altemael tot foete minne-feden,
Uw wefen , uw bedrijf, uw woorden, uw gelaet,
En geeft niet anders uyt als enkel honigh-raet.
't Is anders met de mans : al waer verbofte faeeken
Door innigh overlegh verftoorde finnen maecken:
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Alwaer men in het hof met groote woorden pleyt ,
Daer is de laft alleen de mannen opgeleyt:
Al waer men yemant fiet op fmalle bancken leggen ,
Op dat hy door de pijn de waerheyt mochte feggen ;
Al waer men menfchen ftraft die uyt den regel gaen ,
Het koomt al op de mans , niet op de vrouwen , aen;
Al waer de felle zee met ongetemde baren
Koomt op het taeye kley geweldigh uytgevaren,
Al waer door hoogen ftorm de buyte-kade wijckt ,
Daer wort het foute fchor door mannen ingedijckt;
Al waer men middel foeckt om krijgh te mogen voeren ,
Om fteden door het fweert, en landen om te roeren,
't Is al, 't is manne-forgh : foo dat de man verkeert
Al waer men wreetheyt hoort, en harde dingen leert.
Schoon dan uw weerde vrient wort fomtijts aengedreven
Tot eenigh ftuer gebaer, het is hem toe te geven;
Ghy zijt van fachte ftof, en hy van harden aert,
Dus maeckt, dat ghy de ruft van al het huys bewaert.
Of wel een jonge vrou is fehoon in al de leden,
Is geeftigh utter aert, en deftigh in de reden ;
Of wel een jonge vrou is uyttermaten kuys,
Is vlijtigh overal , is neerftigh in het huys;
Of wel een jonge vrou kan wonder aerdigh fingen,
Kan fpelen naer de kunft, kan duyfent moye dingen;
't Is al maer water-verw, indienfe niet en kan,
Door middel van gedult, believen haren man:
Dat is de ware bron van alle vrede-gronden,
Waerop het echte bed te famen is gebonden;
Dat is de weerde deught, die luft en rufte voet,
Die huys en huys-gefin te famen houden moet.
Ghy, wacht dan, edel dier,, op uwen peer te basfen,
Daer is ter werelt niet, dat u kan minder pasfen,
Als door de felle nijt of fpijt te zijn geraeckt;
Pleeght liefde, foete duyf, ghy zijt'er toe gemaeckt.
Indien een echte vrou tot wrocken is genegen,
Sy treet als met den voet haer aengeboren fegen;
Sy ftrijt met haren aert, en tegen haer begin,
En wort een hatigh dingh, gelijck een boofe fpin.
Sy wort tot enckel fmaet van alleman gefongen,
Sy wort van alle kant gegeesfelt met de tongen,
Gefteken met de pen; o, fchande voor den doeck !
Een wijf van boofen aert is aller menfchen vloeck.
Ey, weegh eens, lieve ! weegh, wat van de quade wijven
De ganfche werelt deur de befte pennen fchrijven;
Het fchijnt, dat yedereen bier op de tanden wet,
Het fchijnt, dat yeder eeuw hier tegen is gefet.
Hier wort een vinnigh wijf een flimmer aert gegeven,
En meerder ongemack en quellingh toegefchreven
Als aen de droeve koorts, van yeder een gefchroomt,
Die op den derden dagh geduerigh weder koomt.
Vraegt iemant , waerom dat? de koorts heeft tusfche-vlageii,
En lacht den fiecken toe met twee gefonde dagen,
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En dat verquickt den menfch , en geeft hem weder moet;
Maer by een hatigh wijf is niet een ure goet.
Daer wort een quade vrou by rotten vergeleken,
Die dichte by de kuft , of in den oever fteken ,
Waer op het moede fchip , nu dichte by de ree ,
Lijt meerder ongemack, als in de voile zee.
De reden is bequaem: wie uyt de vreemde kuften
Koomt in fijn eygen huys, om eens te mogen ruften,
(Is fijn gefelfchap boos) lijt daer een harder ftoot,
Als buyten in den ftroom, en midden in den noot.
Hier wort een quetter-wijf van eenen aert gevonden
Met onruft in de ziel, door wroegen van de fonden,
Een diep, een innigh Peer, een droeve zielepijn,
Meeft quellick als de menfch eens blijde meynt te zijn.
Hoe menigh goet gefel, die gaften heeft gebeden,
Koomt met een vrolijck hert ten huyfen in-getreden ,
En feyt: een uurtjen bly ; maer fiet, het vinnigh wijf
Stoot alle blijtfchap om, door innigh huys-gekijf.
Daer heeft'er een gefeyt, fijn huys te willen maken
Veel liever in het wont by leeuwen en by draken,
By al het bofch-gefpuys vol doodelijck fenijn,
Als met een hortigh wijf gepaert te moeten zijn.
Een aerdigh klippel-vers, in ouden tijt gefchreven ,
Heeft oock op dit geval een vonnis uyt-gegeven:
Drie dingen , feyt de fpreuck , zijn oorfaeck dat de man
Oock aen fijn eygen heert niet lange dueren kan
Roock in het huys verfpreyt, een dack gewoon te leken
Een wijf, die haren mont gewent tot leppigh fpreken;
Maer boven alle roock, en voor een lekend' dack,
Soo is een quade vrou een droever ongemack.
Hier koomt een hooger pen , die fchrijft een harder letter,
En maeckt het wijf gelijck met ongefonden otter,
Niet die haer heeft gefet in eenigh buyte-lit,
Maer die al verder gaet, en in de beenen fit.
Siet, als'er groene dracht is in de buyte-leden,
Die wort'er uyt geperft, of anders uyt-gefneden;
Maer als het quellijck vocht is in het holle been,
Wat raet dan, lieve vrient? voor my, 'k en weet'er geen.
Een onbeleefde gaft is leet van korte dagen,
Een meyt die qualick wil is lichte wegh te jagen,
Al is uw dochter geil, of uyttermaten (tout,
Sy wort, na lange forgh, ten leften eens getrout ;
Maer die met fijn gemael is qualijck ingefpannen,
En gaetfe nimmer quijt. 0, broeders, lieve mannen!
0, fchouwt dit laftigh jock, het is een eeuwigh leet,
Het is een taeye klis ontrent een wolle kleet.
Gebueren vol krakeels fijn ja, bedroefde plagen;
Een vrint van ftueren aert is harder om te draken;
Een brooder fonder gunft is droevigh fonder maet;
Een kint dat qualick wil is noch een hooger quaet:
Maer wie een boofe vrou in handen is gevallen,
Die is en blip, och arm! ellendigh boven alien
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Wat hoeft men alfem , gal, vergiftigh kruyt, regael?
Een wijf, een hatigh wijf, begrijpfet altemael.
Ick ftont eens op een tijt ontrent een apotheke,
Daer fagh ick aen de deur veel kinders op een reke ,
Veel lieden uyt het lant, veel fteetfche gapers ftaen ,
Dies liet ick, met de reft , het oogh daer henen gaen:
Ick fagh een glafen fles, daer nat was ingegoten,
Ick fagh een groenen vorfch , die was'er ingefloten ,
Ick fagh, hoe dat bet beeft daer gins en weder fwom ,
Ick fagher boven al veel egels om en om;
Ick fagh het ganfche rot ontrent den kicker wroeten ,
Een hingh'er aen den hals, een ander aen de voeten,
Een onder aen den buyck, een boven aen de kop,
Een achter aen den rugg', een voren aen de krop;
De vorfch was in de neep , hy wilt niet wat te maken ,
Hy dede wat hy mocht , om iiyt te mogen raken
Hy doock, by rees om hoogh; hy dreef, hy gingh te groat,
Maer, waer hy wijcken mocht, daer was een wreede mont,
Die beet hem in de borft, die ftack hem in de lender ,
Die foogh hem aen de buyck; waer kan of fal by wenden?
De pijn is over al; en !let, het enge vat
Is fonder open lucht , en fonder eenigh gat.
Hoort, waer in dit geficht mijn losfe finnen vielen:
Ick dacht, hier is de ftant van die bedruckte zielen ,
Die qualijck fijn getrout; fy voelen haer verdriet,
Maer woelen in de bocht daer niemant uyt en vliet.
De vorfch was my een beelt van die geduerigh fuchten ,
Van die geringelt fijn , en niet en konnen vluchten ;
My docht het enge glas geleeck de nauwe trou,
En dat foo vinnigh ftack , de tonge van de vrouw ;
Die is doch bijfter fcherp, en bijt van alle fijden ,
Het oor, het breyn , het hert, dat heeft'er af te lijden;
Ach, 't is voor alle dingh een ongeluckigh man,
Die ftaegh gepijnight wort, en nimmer vlieden kan.
Noch wort de wijfte Vorft al harder aengedreven ,
Om aen een boofe vrou haer mate vol te geven ;
Hoort, wat de Koninck feyt: hy beelt haer wefen af
Of met de wreede doot of met het droeve graf.
Siet, wat een bitter woort! wie kan'er lager dalen?
Wie met een hooger vloeck de vrouwen over-halen?
De doot befluyt'et al, de doot is voile pijn;
Noch fijnder, even hier, die vry geftrenger zijn ,
Noch fijnder die het wijf vry lager willen ftellen ,
Want kruypen uyt het graf, en dalen in der hellen
Ja, roepen dat een wijf vol hatigh onverftant
Is flimmer als het vyer, dat fonder eynde brant
Ick fchricke van het woort, ick trille met de leden ,
Maer, vrient, die foo gevoelt, nu feght doch eens de reden:

't Is, mits het eeuwigh leet maer boofe menfchen knaeght ,
Daer ineeft een vinnigh wijf de befte zielen plaeght.
Ey lieve, 't is genoegh , 't is al te veel gefproken ,
't Is al te langh gedraelt by defe droeve fpoken.
Ghy, foo uw teer gemoet de felle woorden haet,
Soo maeckt, o fedigh hert, u verre van de daet.
Leert, jonge vrouwen! leert voor defen gruwel fehromen ,
En laet die quade naem u nimmer overkomen ;
Want als'er eenigh menfch u defen tytel geeft,
Die noemt u in der daet het flimfte dat'er leert..
Treet in het tegendeel ; daer vloeyen foete dingen ,
Die uyt de voile pen, als uyt een ader fpringen ;
Daer wort het edel pant , de weerde vrou, vereert
Met al dat oyt de mont fijn leven heeft geleert
Wie kan een fedigh wijf, gelijck het dient, verhoogen?
Sy is aen haren man een welluft zijner oogen ;
Sy is aen haren man, en al het huys, fy is
Gelijck een fachte lauw ontrent de ffecke vis;
Sy is gelijck een (chip, dat over zee gevaren
Vervult het ganfche lant met alle nutte waren;
Sy is een hooft-j uweel , een kroone voor den man ,
Die hem en binnens huys en buyten eeren kan;
Sy is gelijck een tuyn, die, om den hof gevlochten ,
Bewaert het edel fruyt van alle fnoep-gedrochten ;
Sy is een foete plant, een rechte vyge-boom ,
Die oock een dullen ftier kan houden in den toom ' ;
Sy is een guide krans, een reyn en edel wefen ,
Een eygen Gods-gefchenck , van duyfent uyt-gelefen ' ;
Sy is een klare lamp, een guide kandelaer,
Die al het huys verlicht, doch meeft haer echte paer "';
Sy is een wijngaert-ranck , die met haer koele blaeren
Hem , die haere ziele mint, van hitte kan bewaren ;
Sy is de wijnftock felfs, vol vrucht, en foete vrucht ;
Sy is een ftille ree, een haven voor de jeught 5';
Sy is gefuyvert gout
dat, even niet gedragen ,
Wort nimmer van den roeft, van fchimmel niet beflagen ;
Sy is een fchoon juweel , dat glinftert in der nacht ,
Sy is een rijcke fteen , maer echter wonder facht 7);
Sy is gelijck de fon , die met een helder fchijnen
Doet mift , onguere lucht , en alle quaet verdwijnen ,
Verfacht de wrange twift, al isfe bijfter fcherp ;
Een wijf, een vhjtigh wijf, is ja een Davids herp
0! dat nu eenigh menfch het wefen defer vrouwen
Vermochte, naer den eyfch, met oogen aen to fchouwen ,
De ziele gingh hem uyt, door ongemeete vreught ,
0! noyt volmaeckte Tuft als in de ware deught!
Soo lief ghy dan begeert, dat alle foete namen
Gelijck een guide krans om uwe leden quamen ,

1) Dinet. Hierog. lib. 2. cap. des Figues: verhaelt dat een rafende ftier aen een vijgeboom gebonden, datelijck mack en ftil wort, en van de dulligheyt geneeft, en verklaert dat bierdoor
een vriendelijke vrouwe van outs is afgebeelt geweeft. Plinins haec de Caprifico tradit lib. 23. cap. 7. Vide Cad. Calcagn. lib. 11. qui rei caufam indagare conatur.
4) Pfalm 128. 3.
3) Syrach. 36. 24.
2) Prov. 12. 4. Syrach. 36. 24.
7) Pros. 31. IO. Syrach. 26. 21.
6) Syrach. 7. 22.
5) Plnt. de Educat. liber.
8) Ous fpreeckwoort feyt, dat de vrouwe de boter moet gelijck ziju , die alle dingh verbetert.
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Soo let op uw gelaet, uw tough, en ganfch bedrijf,
En weeft, tot in der doot, een vyant van gekijf.
Jaeght domheyt van den geeft, en luyheyt uyt de leden,
En fatheyt van den buyck , en ftuerheyt van de feden,
En tweedracht uyt'et huys; een vrouwe fonder ruft,
Een trouwe vol verdriets, een leven fonder lult.
Maer laet ons vorder gaen en goede regels leeren,
Hoe dat de ziele mocht haer tochten overheeren,
En hoe een jonge vrou haer korfel onverftant
Mocht krijgen in den toom, oock midden in den brant.
Voor eerft foo is het nut, wanneer men koomt te voelen
Dat eenigh flim gefwel in ons begint te woelen,
Sich ftracx te maken op, en van den eerften aen
Met alle tegenweer het quaet te wederftaen.
Wort u de mont geneyght tot roepen, kijven, tieren,
Gelijck men vint te zijn der gramme luy manieren,
Helt met geheele macht, helt naer het tegendeel,
En doot, als in de wiegh, het bitter huys-krakeel;
Giet water in de vlam, en, hoe de felle vlagen
Het vyer door meerder kracht fijn befigh uyt te jagen,
Ghy, pijnt u des te meer, al eer uw tonge fchelt,
Te ftillen haer geluyt, te ftuyten haer gewelt.
't Is waer, daer is een tijt, dat roepen, fchelden, tieren
Van Gode wort belaft aen alle teere dieren;
Maer dat is dan alleen, wanneer een rouwe gaft
Haer grijpt, oneerlick voelt, en aen de leden tart:
Daer is de rechte ftont om luyt te molten fchreeuwen,
Wel, roept dan watje meught, ja brieft gelijck de leeuwen,
Daer is het fchelden nut, en dient tot uwer eer,
Maer by een weerde vrient en pall; het nimmermeer.
Siet, als de wijfte Grieck ') begonde ftil te fpreken,
En door een foete item fijn woorden of te breken,
Pat was een feker merck, dat hy een felle vlam
Wert in de geeft gewaer, en in de borft vernam ;
De jeught hem toebetrout wift ftracx hier uyt te mercken,
Dat hy met alle macht was befigh om te wercken
Ontrent het vinnigh deel, dat hem de gal ontftack,
Waer uyt hy naderhant gewisfen honigh track.
Als Pallas op een tijt eens wilde leeren fpelen,
Eens wilde met de fluyt een deuntjen leeren quelen,
Juyft daerfe neder fat, ontrent een klare beeck,
En in de Rule bron haer eygen wefen keeck;
En datfe door den wint fagh haere wangen fwellen,
En haeren teeren mont in vreemde bochten ftellen:
„Wegh, fprack de wijfe maeght, de fluyt en dient my niet,
Om dat men van het fpel foo bijfter leelick fiet."
Ick wou dat alle tijt, als u de gramfchap quelde,
Men ftracx in uw geficht een klaren fpiegel ftelde;
Ick weet indienje faeght hoe fel uw wefen ftont,
Ghy font van ftonden aen verftellen uwen mont:
Want alfje faeght het vyer uyt uw gefichte breken,
1) Socrates, vide ad hoc Senec. De Ira.
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Uw tanden t' (amen !ken, uw hayr om hooge fteken,
Uw wangen opgepuylt met root gefpickelt vel,
Uw mont in vuyle fchuym, uw aders vol gefwel 2),
In 't korte, foo geftelt gelijck de dulle vrouwen,
Die Bacchi weelde-feelt hier voormael gingen houwen,
Onftuymigh, fonder eer, uytmondigh, en feer los,
Tot niet ter werelt nut, als tot het woefte bos ;
Ghy font van ftonden aen den horfel laten blijven,
En, met een ftil gemoet, een foeter wefen krijgen,
En worden datje waert; ghy rout van ftonden aen
Verfoeyen uw gebreck, en tot de reden gaen.
Ghy font met beter vrucht den fpiegel hier gebruycken,
Dan als ghy toyt het hooft met vremde koop-paruycken.
Men hout dat aen de vrou het fijn Veneetfche glas
Tot geen foo nutten dingh, als hier, en komt te pas.
Doch om een fachten aert ten vollen uyt te wercken,
Soo dient een fedigh hert ten nauften aen te mercken,
Hoe eens het leven was van dat onnofel Lam,
Dat tot ons eeuwigh heyl hier in de werelt quam:
Ey! fpiegelt even daer, ey fpiegelt uwe leden!
Ey, fpiegelt uw gelaet! ey, fpiegelt uwe feden!
Ey, fpiegelt uw gepeys, en uwen broofen geeft!
Ey, fpiegelt alle dingh, maer uwe tochten meeft!
Leert daer ootmoedigh fijn, leert harde finnen buygen,
Leert liefde, leert gedult uyt fijne volheyt fuygen,
Leert daer, met alle vlijt, verheeren uw gemoet,
Leert drijven uyt de borft al wat den horfel voet.
Al fpiegelt eenigh menfch fich in de befte glafen,
Hy fal misfchien te meer van eygen liefde rafen,
Of blijven evenwel gelijck hy eertijts was,
Maer 't is een ander dingh met dit gefuyvert glas.
IIier fchuylt een wonder kracht, die noyt en is gelefen;
Want die het wel gebruyckt, die krijght een ander wefen,
Al wie fich hier befchout, en dat in ware vlijt,
Wort fchoonder alle daegh, en beter alle tijt.
Treet vry in defe plicht , en dat met alle krachten,
En treckt uyt defen glans uw foete vroeggedachten,
Vernieuwt'et menighmael, en tracht'er vlijtigh naer,
Dat in u Chrifti beelt magh worden openbaer.
Daer is geen nutter dingh tot alle goede plichten,
Als in uw eygen hert een vierfchaer op te richten;
Als in uw eygen borft te doen een ftrengen eys,
Tot lafte van de fpijt, en alle flim gepeys.
Daer is geen nutter dingh, als in fijn eygen felven
Met innigh onderfoeck te graven en te delven,
Te foecken met befcheyt wat onkruyt dat'er fchuylt,
Dat ons den geeft verwoeft, en fijnen hof vervuylt.
Pijnt u met alle forgh, en met geheele krachten,
Te proeven uwen geeft, te fiften uw gedachten,
Niet dat ons beter fticht, of nutter dingen leert,
Als dat men fijnen geeft geduerigh ommekeert.

2) wanneer fy boos wort, fy verandert haer ghelaet ende wort foo mifmaeckt als een fack. Syrach ; 25. 24.
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Soo hae(t een grooter licht de inane fal verjagen,
Ghy, na den goeden God te hebben opgedragen
Een offer van gedanck, maeckt flucx een valt verbont
Voor eerft met uw gemoet, en dan met uwen mont;
Beveelt'et uwe ziel, gebiet'et uwe finnen
De gramfchap niet een fier op u te laeten winnen;
Belaft'et uw gemoet, wat u gefchieden kan,
Niet, als een foet gelaet, te toonen uwen man.
Ten is •met geenen mont by menfchen uyt te fpreken,
Hoe feer een goet befluyt kan fwacken ons gebreken ,
Hoe licht men vuyl bejagh uyt onfe leden drip,
Indien een voor-gepeys de fwacke finnen ftijft.
Wanneer een dapper helt is met de gantfche krachten
Geduerigh in de weer, om eenigh flot te wachten,
Wie kan het immermeer door liften ondergaen ?
Die op den vyant wacht, die kan hem tegenftaen.
Als wederom de fon is van de kim gevloden,
En datje uwen man hebt goeden nacht geboden,
Uw kinders fwijgen ftil, het licht is uyt gebluft,
En al uw dienitbaer volck geniet de foete raft ;
Ghy, eer de foete flaep komt over u gekropen,
Gaet in uw eygen felf, doet uwen boefem open ;
Daelt in uw innigh hert, doorfoeckt uw ganfche ziel,
En let eens waerfe ftont, en waerfe neder viel.
Eyfcht ftaet van uw gemoet in alle quade flagen!
Proeft uw geheele macht, en watfe kan verdragen,
Dat goet is treckt het op, dat quaet is druckt het near,
Soo wort uw ziele kalm in dit onftuymigh Meer.
Ghy kont uyt uwe borft en uyt uw eygen wefen
Het meefte voordeel doen, ja groote dingen lefen ,
Die niemant anders werckt: want eygen onderfoeck
Gaet dieper als de kunft en als een geeftigh boeck
Hier heb ick wat te ras, daer al to fnar gefproken,
Hier is een haeftigh woort my uyt den mont gebroken,
Daer heb ick mijnen heer een ftuer geficht getoont,
Wat gingh mijn finnen aen? hy dient te zijn verfchoont.
Hoort oir, en wacker oogh, die met te rasfe klachten
Koomt ftooren mijn gemoet, en roeren mijn gedachten;
Wat let u menighmael foo licht te zijn geftoort,
Of om een ftil gelaet, of om een enckel woort?
Wat koomt u in den fin oock dickmael kleyne faecken
Verkeert to nemen op, en hatigh uyt te maecken?
Wat fchort u, grilligh volck , foo licht te zijn beweeght ?
Ey weeft, na defen, weeft gefetter als je pleeght.
En ghy, verdwaefde ziel, wat let a foo te fwellen,
Met dat of oir of oogh u (lit en gint vertellen?
Hoe wort uw moedigh hert, foo veerdigh omgevoert,
Oock daer ghy menighmael maer aen en wort geroert?
Ghy, woonplaets van befcheyt, moet alle twift verhoeden ,
Moet niet als foete ruff in uwen boefem voeden,

Siet, fchoon ghy jaren laugh den fpijt in u behout ,
Uw loon is anders niet, als dat'et u berouwt.
Gedenckt dat wrange twift verhindert uw gebeden ,
Hoe kan een vinnigh hert tot fijnen Vader treden;
Hy is de liefde felf, hy wil een fachten geeft ,
Die alle menfchen lieft, en fijne wetten vreeft.
Een die tot fijnen God in vrede wil genaken,
Moet aen fijn even menfch alvorens vrede maker ;
Weet, dat God in den geeft noyt rechten vrede geeft,
Dan als men in het vlees in foeten vrede leeft.
Wie in fijn herte dorft om dit en dat te wreken ,
Die maeckt fich onbequaem tot God te mogen fpreken ;
En wie dat heyligh werck uyt fijnen huyfe fluyt ,
Die jaeght'er van gelijck des Heeren fegen uyt.
God is een ftil gemoet, die niet en is to vinden,
Noch in het felle vyer , noch in de fnelle winden ,
Maer in de fachte lucht ; wie fijne gunft begeert,
Die maecke dat hy twift uyt fijnen huyfe weert.
En ghy , o gladde tongh , o rapfte van de leden ,
0 tael-man van de fiel , o beeldt van onfe feden ,
0 kleyn , maer wonder dingh, o roer van al het lijf !
Ey, vaert niet haeftigh uyt, maer blip in uw bedrijf !
Dat noyt uyt uw verwelf een woort en koom gevlogen ,
Ten fy in vollen raet te voren overwogen ;
Want die , aleer hy fpreeckt, fijn reden niet en proeft
Die maeckt fijn eygen hert of fijnen vrient bedroeft.
Of fomtijts onder een de losfe finnen woelen ,
Maeckt dat'et evenwel geen menfch en kan gevoelen ;
Ten is geen rechte geck die met de finnen malt ,
Maer die met open mont in dwafe reden valt.
Ghy kond , indienje wilt , beleefde woorden fpreken ;
Sal dan foo teeren lid gelijck een flange fteken ?
koft u even veel ;
Ghy hebt en goet en quaet , en
Wel , flae dan foet geluyt , of hou het in de keel ! I)
Dan 't is voor defen tijt al laugh genoegh gekeven ,
Al wat voorleden is dat wil ick u vergeven ,
Aileen draeght goede forgh , na defen nimmermeer
Te vallen in verfchil met uwen overheer.
Indien ghy neerftigh fijt , om dit gerecht te plegen ,
En wilt in alle dingh uw feylen overwegen,
Daer is geen twijffel aen , ghy fult in korten ftont
Sijn beter in de borft , en fachter in de mont
Want als het fondigh vleefch fal hebben waergenomen ,
Dat ja, fijn gantfch bedrijf moet voor den rechter komen ,
Moet worden aengetaft, en lij den harde tucht ,
't Is feker, alle vuyl fal tijden op de vlucht.
Laet een , die fchuldigh is , fich voor fijn rechter fetten ,
Hy fal weemoedigh fijn en fchromen voor de wetten,
Hy fal met vreefe ftaen en beven voor den raet ,
En krijgen met de fchrick een af-keer van het quaet.

1) Blaeft in het voniken , foo wort daer een groot vyer van, maer fpout ghy daer op, foo gaet het uyt, en beyde kan uyt uwen mont komen. Syrach. 28 14.
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Gedenckt dan alle daegh uw faecken aen te klagen 1),
En wat'er qualick wil voor uwe banck to dagen ,
En , als u dan de geeft is dwee gelijck een fchaep ,
Soo geeft uw ziel aen God , uw oogen tot den flaep.
Ghy fult dan wonder facht te bedde fijn gelegen ,
En met een ftil gemoet tot rufte fijn genegen ;
Want als men is verloft van innigh huys-krakeel
Soo Tuft het vreedfaem hert als lath het in fluweel
Ghy kont , door vaft geloof , tot uwen God genaken ,
Ghy kont door foete min een ander eygen maken ,
Maer om op uw gemoet te krijgen voile macht ,
Dat wort maer door gedult ten vollen uytgewracht.
Laet ons nu vorder gaen , en voor het lefte fehrijven ,
Hoe dat een vrouwen hert in rufte mochte blijven ,
Mocht krijgen metter tijt een onbewogen ftant ,
Mocht fonder hitte fijn , oock daer een ander brant.
Ick weet hoe diep het is in menigh wijf gefchreven ,
Dat geen onftuymigh hooft iet toe en is te geven ,
Uyt vreefe dat de man hem ligt gewennen fou ,

Hier dient geen fture mont , geen vinnigh tegen fpreken ,
Leght harde keyen facht, ghy fultfe lichter breken ;
De daet die wijftet uyt : een rouwe kegel berft ,
Indienfe fachte leyt , eer datfe wort geperft.
Ick heb het onderfocht , dat even harde keyen
Met kusfens onderleyt , fijn beter om te fcheyen ,
Als op een vafte rots of op een fellen (teen :
't Is hinder hart en hart te dringen tegen een.

De reden heeft geleert , hoe door onftuymigh fpreken
De man wort aengehitft om felder uyt te breken ,
Daer anders foete tael met reden aengeleyt ,
De tochten nederfet , en fonder hinder fcheyt.
Men kan oock , jonge vrou , met foete woorden dringen,

Met fachte lippen flaen , met wel te fpreken dwingen ;
Ghy , leght eerft uwen vrient en fijne tochten facht ,
En dan gaet deftigh aen , als met de ganfche macht.
0 ! woude maer de vrou beleefde woorden fpreken ,
Sy konde rotten felfs en harde klippen breken ,

Om ick en weet niet wat te woeden op de vrou.
Vriendinnen , hoort een woort : geen leet te willen dragen
Sijn rancken van de jeught , en onbewufte Hagen ;
Geen menfch die menfchen kent en fijn beroep verftaet,
En wees oyt echte wijf tot foo bekayden raet.
Ick weet , dat menigh man heeft ongetoomde fmnen ,
Maer die en fijn voor al met fchelden niet to winnen ;
Ick weet, dat menigh hooft verdruckt fijn eygen lijf ,
Maer dat en fagh men noyt gebetert door gekijf.

1) De Apoftel Hebr, 3. 12. vernment de geloovigen , haer felven te vermanen alle dage
foo lunge als 't heden genaemt wort, en dat om een gewichtige reden, op dat niemant onder hen ver.
hart en worde door de verleydinge van de fonds.
2) Legt ghy u, foo fult ghy u niet vreefen, maer foete flapen. Prov. 3. 24..
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Waer toe een felle tongh die in de finnen bijt ?
Alleen een foete mond is meefter van de fpijt.
Gaet in beleeftheyt voor , exempels konnen leeren ;
Wy drincken-in den aert van die met ons verkeeren
Siet, als'er eenigh wilt wordt onder ons gevoedt ,
Al was het bijfter wreet, het wort ten leften foet.
De leeuw , die niet en weet als van onaerdigh krij ten ,
En met een fellen tant te fcheuren en te bijten ,
Indien hy wort geftreelt , al is hy wonder ftraf ,
Noch leyt hy metter tijt fijn felle ftuypen af.
Of fchoon een dullen bock met ongetemde fprongen
Door al de kudde ra,eft , foo maer een herders jongen
Hem troetelt aen den baert , al is hy wonder gram ,
Hy kropt fijn tochten in , en wort gelijck een lam.
Men noemt ons feker wijf , die hadde voorgenomen
Niet in den echten ftaet haer leven oyt te komen ,
Als met een felfaem menfch , die in fijn eerfte trou
Was fel en hart geweeft ontrent fijn echte vrou
Sy wilde (foo het fcheen) hier op der aerden lijden ;
Om , wat het vleefch gebiet , te beter af te fnij den ;
Sy wilde met gedult haer geven in de pijn ,
Op dat haer guile jeught mocht ingebreydelt fijn.
Het valt om defen tijt dat tweederhande lieden
Haer dienft, haer voile gunft, haer trouwe komen bieden ;
Een is'er voor beleeft aen alle kant vermaert ,
Een ander voor een nurck van ongetoomden aert.
De left' had niet alleen fijn eerfte wijf gefmeten ,
Maer fcherlincx menighmael haer op het lijf gefeten ,
Oock daer het yder fagh , en defen onverlet
Sy jont het korfel hooft voor al het echte bed.
Een yeder is verbaeft in defe vreemde ftreken
En om de jonge vrou met jammer aengefteken ;
Een yeder heeft het oogh geduerigh over haer ,
Men wort noch evenwel geen ongemack gewaer.
Sy ftaen to famen op , fy gaen te famen flapen ,
En leven onder een gelijck gepaerde fchapen
En hierom riep het volck dat, ja een foete vrou
Is moeder van de raft en rufte van de trou.
De daet die wijft het uyt, dat fachte troetel-woorden
Sijn aen een gram gemoet gelijck als taye koorden,
Sy binden alle fucht , en ftremmen hevigh bloet ,
En maecken dat de fpijt haer woelen laten moet.
Dus foo ghy fijt gefint een korfel hooft te winners,
Soo breydelt uw gemoet en ongetoomde finnen ;
Een facht , een vlytigh oogh , een foete vrouwe-tael
Dringht in het fteenigh hert, en dwinght oock vinnigh ftael.
Het is een urn gebreck op yeder woort te dringen ,
En naer den quaetften fin te wraken en to wringen ,
Te trecken alle dingh tot twift en huys-krakeel ,
Ghy (wat ick bidden magh) betracht het tegendeel.
Laet fchimp als ongemerckt , laet harde woorden vliegen ,
En wilt uw eygen oor en eygen oogh bedriegen ;

Of fomtijts eenigh woort een harden prickel heeft ,
Ten gaet niet dieper in als ghy het plaets en geeft.
De vruchten van de pers in 't eene lant gelefen,
Die vint men ongefont , ja thin vergif te wefen,
Maer geeft den boom alleen den fucht van foeter kuft
Het fruyt is fonder leet , en dienftigh voor de lult.
Een hoort'er fchamper jock , en lacht met luyder kelen ,
Een ander kropt'et in , en gaet'er onder quelen.
Het is een vafte les : de koft is naer den mont ,
De vruchten naer het lant , de woorden naer den gront.
Of fchoon dan menighmael geltrenge buyen wayen ,
Wilt al wat bitter is ten beften ommedrayen:
Daer kome wafer magh , dat hard en fchamper luyt ,
Maeckt dat'et evenwel ten goede fy geduydt.
Ghy feet een honde tongh het quaetfte Peer genefen ,
En fal een vrouwe tongh van minder krachten wefen ?
Neen , teere dieren , neen ; laet immers uwen mont
Niet fijn van Eimer aert als Lobben , uwen hont.
Wort u 'k en weet niet wat van uwen man verweten ,
Het dient u , fedigh hert , met fuycker opgegeten ;
Niet in den mont gekauwt , niet weder overdacht ,
Maer van een grimmigh woort tot foete jock gebracht.
Siet , als de fnelle bie gaet in de groene dalen ,
Gaet uyt het woefte botch haer edel voetfel halen ,
Sy fet haer op den tijm, en fuyght het bitter kruyt ,
En treckt'er heylfaem was en foeten honigh uyt.
Vriendinnen , wilt het oogh veel op de byen keeren ,
Ghy kont een groote deught van kleyne dieren leeren
Maeckt van het bitter foet , treckt honigh uyt de gal ;
Dat maeckt een jonge vrou den man Peer lief-getal.
Doch foo ghy niet foo very ' uw tochten weet te breken ,
Soo mijdt, ten minften, mijdt het quetter tegenfpreken
Al hebje fchoon gelijck , ghy des al niet te min
Hout , niet de fpraeck alleen , maer oock uw reden in.
Een man die fijnen geeft in gramfchap voelde ftijgen ,
Voor hooger twift beducht , geboot het wijf te fwijgen ;
Maer fy riep des te meer : „ick houden mijnen mont !
Mijn moeder was verblijt om dat ick fpreken kond'."
moeder , fprack de man , mocht over uw befteden
Wel ruym foo blyde fijn , ja beter fijn te vreden ,
Omdat haer grilligh kint bequam een eerlick man ,
Die haer onftuymigh hooft foo duldigh lijden kan."
Het wijf had ongelijck ; ghy , flacht de medecijnen ,
Die brant en heete fucht met koude doen verdwijnen ;
Maeckt, dat een ftil gedult uw gantfche finnen koelt,
Wanneer uw wederpaer in heete pofen woelt.
Hoe dat hy hooger rijft , wilt des te lager fijgen ,
Hoe dat hy luyder roept , wilt des te ftilder fwijgen ;
Hoe dat by felder fwetft , en fonder reden baert ,
Ghy , wint hem des te meer door uwen foeten aert.
Wat kan doch Ilim gemor , of vinnigh tegenftreven
Als ftoffe tot het vyer , en nieuwe voncken geven ?
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Het on weer heeft gedaen , foo ghy maer uwen mont
Een weynigh , ja alleen een weynigh houden kont.
Siet , buyten alle werck , en door een enckel fwijgen ,
Is rufte voor het huys , is lof voor u te krijgen ;
Wat is 't dat eenigh menfch u beter raden kan,
Als fonder iet te doen te ftillen uwen man ?
't Is eere , jonge vrou , in dit geval te wijcken ,
't Is kunfte daer het dient het feyl te konnen ftrijcken ;
Men fegge wat men wil , die felle wraecke broedt ,
Heeft ja een flaven hert , en niet een hooch gemoet.
Siet, al het vuyl gefpuys is veerdigh om te wreken:
Een muys bijt diefe raeckt , een bye weet te fteken,
Een mier kan hinder doen , een domme mosfel nijpt ,
Een netel broeyt terftont een diefe maer en grijpt.
Wat wilje dat ick fegh ? royt maer een kegel henen ,
Sy geeft haer weder op , en fpringht u voor de fchenen :
Daer is 'k en weet niet wat, daer is een wreede geeft
Oock in het flimfte dingh , oock in het minfte beeft.
Aenfiet de menfchen felfs : wie kander weynigh dragen ?
Een kint van kleyn begrijp , een man van oude dagen ,
Een die in fieckte queelt , een die van honger klaeght ,
Of die een innigh quaet in fijnen boefem draeght.
Het flimfte dat men weet is veerdigh om te bijten ,
Is veerdigh uyt der aert tot ftooten en tot fmijten ;
Maer die in recht gedult de wraecke wederftaet ,
Die voedt een hoogen geeft, die naer den hemel gaet :
0! die met recht gedult fijn tochten heeft gebroken ,
Heeft op den beften voet fijn ongelijck gewroken :
0 ! die fijn eygen hert met krachten overwint,
Bedrijft een ridder-(tuck, het fchoonfte dat men vint.
Ghy feght : 't is wel gefeyt en weerdigh om te mercken ,
Maer wie doch heeft de macht dit uyt te konnen wercken?
Wie is 't die niet en wrockt en naer den wrevel heft ,
Wanneer een hevigh man met vollen monde fcheldt ?
Wy fijn niet opgevoet in wijt-beroemde fcholen,
En fijn in dit geval te fwack om niet te dolen;
Wy hebben noyt gefien, of uyt de kunft geleert,
Hoe dat een vafte fiel haer tochten overheert.
Wy fijn maer tanger volck, en niet als fwacke vrouwen,
Wie kan, oock daer het klemt, de finnen weder-houwen?
Laet dat die mannen doen, die, mits een grijfen baert ,
Gaen boven haer gemoet, en tegen menfchen aert.
Met oorlof, jonge vrou! weeght beter uwe faecken,
Let hoe het over-al oock flechte lieden maecken;
Let op uw eygen felfs; de minfte van het lant,
Betoomen menighmael het grilligh onverftant.
Siet, als'er eenigh menfch in dulheyt is gevallen,
Wie is 't die fich ontfet om eenigh felfaem rallen?
Als iemant leyt en flaept, en dringht u op het lijf,
Ghy kieft een ander plaets, en vorder geen gekijf.
Als iemant u befpot, wanneer hy is befchoncken,
Ghy feght in uw gemoet : de wijsheyt is verdroncken.
I

Als yemant koortfigh is , en raeft 'k en weet niet wat ,
Ten wort by niet een menfch ten quaden opgevat.
Een meyt om loon gehuert fal haer geduldigh dragen ,
Al krijghtfe van een kint 13T wijlen harde flagen;
Een die in maenfucht woelt , al fchopt hy met de voet ,
Maeckt ons een droeven geeft , maer nimmer hittigh bloet.
Koomt hier nu, jonge vrou , en geeft eens goede reden,
Waerom dit met gedult wort al-te-mael geleden ,
Daer echter uw gemoet niet overfetten kan
Een vry of fchamper woort van uwen eygen man ?
Ghy antwoordt , foo het fchijnt : men duyd'et hem ten beften,
Als hy , die qualick doet , is dul en buyten Weften ;
Maer een, wiens korfel hooft fijn vrouwe niet en fpaert,
Heeft anders geen gebreck , als fijnen boofen aert.
Ick fegge wederom , dat alle gramme ftuypen ,
Die als een heete koorts door onfe leden kruypen ,
Sijn enckel raferny , en korte dulligheyt,
Die met een hevigh vyer in onfe finnen weydt.
Is dan uw weerde vrient van defe wefp gefteken ,
Ick bidde , pleeght gedult , en laet het vinnigh fpreken ,
Onthaelt doch uwen man op foo beleefden voet ,
Gelijck een flechte meyt oock vreemde kinders doet.
Ick heb een foete ftreock op dit geval gelefen ,
Die aen het echte volck fal dienftigh konnen wefen ;
't Is nut te fijn bedacht en weert te fijn befint
Al wat men overal in oude boecken vint:
Als in voorleden tijt het wijt-beroemde Troyen
Sagh hare borgery door alle landen ftroyen ,
Sagh midden in de ftadt haer Itraten overmant ,
Haer mueren omgeftort , haer poorten afgebrant ;
Toen was'et dat het volck , met hier en daer te varen ,
Verfleet in ongemack veel ongerufte jaren,
Tot dat het op een tijt een fchoone kuft vernam ,
En met een moede vloot tot in den Tyber quam.
De mannen gingen op, en fprongen aen de ftranden ,
Begeerigh om te Tien de nieu-gevonde landen ;
De vrouwen onder een gaen fatten aen de vloot ,
En keken hoe de ftroom voor by den oever fchoot.
Hier tijt'er een te werck, en ftelt haer om te klagen ,
Hoe grooten ongemack nu lange was gedragen,
Soo van de 'Were zee , als van den harden wint ,
En al om dat de mans tot dwalen fijn gefint.
„Ey ! laet ons , fprack het wijf , voortaen niet langer reyfen,
Maer Bever om gemack en om de rufte peyfen ;
En , om bier al het volck to houden in het lant ,
t'Sa , laet ons al de vloot gaen fteken in den brant."
Men houd'er kort beraet , de vrouwen aen-gedreven
Door onderlingh vermaen , beginnen vyer to geven ;
Daer rijft van ftonden aen, daer rijft een fwarte vlam ,
Die , foo het fchijnen mocht , tot aen den hemel quam.
Het wacker manne-volck , nu midden in den lande ,
Verwondert van het licht dat flickert aen de ftrande ,
114
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Koomt al te famen af, en maeckt een vaft befluyt
Met alle tegen-weer het vyer te blusfen uyt.
De vrouwen fien het heyr in haeften neder komen ,
En worden van den anghft geweldigh ingenomen ,
Haer innigh herte klopt , haer gantfche leden flaen ,
Vriendinnen, roept'er een , wat dient'er nu gedaen ?
Wy fien , de fnelle vlam is over al gevlogen,
De luycken enckel vyer , de maften omgebogen ,
De .feylen afgefenght , de kabels in den brant ,
Soo dat'er niet en reft van al het fijde-want.
Wat raet tot ons behout ? Om niet verftelt te fchijnen
Sy loopen tot de mans, een yeder naer den fijnen ,
Sy vallen hun te voet , en kennen haere fchult ,
Sy roepen om verdragh , en bidden om gedult.
Sy brengen aen den dagh haer aengebore ftreken,
't Is niet als honighraet dat alle monden fpreken ;
Een yeder ftelt te werck het befte dat fy kan ,
Na datfe weet to fijn den aert van haren man :
Hier koomt een aerdigh dier en ftelt haer om te vleyen ,
Een van gedweeger aert die fet'et op een fchreyen ,
Een derde brenght'er by dat jonge vrouwen doen ,
En foeckt een korfel hooft te payen met een foen;
Een vierde , nu bedaeght , menght onder haer gebeden
En woorden van gewicht' en huysfelicke reden ;
In 't korte , wat de kunft tot vrede dienftigh acht,
Dat wort daer uyt-gekipt , en in het fpel gebracht.

Van noot een deught gemaeckt, een yeder fpreeckt ten beften,
En raedt de mannen aen haer woningh daer te veften ;
De faecke wort gemeent , de gantfche kuft befchout ,
En Piet , dat was het volck dat Romen heeft gebouwt!
Men hone et voor gewis , dat die haer mannen kuften
Vermochten aldermeeft om daer te blijven ruften ,
Om daer te mogen fijn; vermoehten aldermeeft
Tot vrede van de mans en haren wrangen geeft
Ick fegge voor befluyt : hoe Peer het is verkorven ,
De gunfte van den man kan lichte fijn verworven ,
Soo maer een foete vrou haer tegen haren vrient
En draeght gelijck het voeght en fpreeckt gelijck het dient.
Siet, als een korfel hooft met reden aengevochten ,
En met een teeren arm ontrent den hals gevlochten ,
Wort lieffelick geftreelt en vriendelick gekuft,
Daer is geen twijffel aen , de wrock is uytgebluft.
Is dan uw bed-genoot met gramfchap aengefteken ,
Wat hoefje vreemde falf, of fap van apotheken ,
Of gom van over zee, of ander feltfaem kruyt ,
Dat, ick en weet niet waer, in vreemde landen fpruyt?
En loopt niet in het wont om wortels uyt te delven ,
Gebruyckt in uwen noot, gebruyckt uw eygen felven ,
Gebruyckt uw befte falf , een plaefter van den mont ,
Of fooje noch misfchien iet beters dencken kont.
Al wat het huys vereyft, om in gemack te leven ,
Dat is, uyt eyger aert, de vrouwen ingefchreven;

1) Et hinc quident morem inolevisfe apud Romauos, ut mulieres ofculo propinquos faIntarent , sit Plutarch. de virtat. mulierum. Zuing d. loc.
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Wat dienftigh wefen kan te koelen heeten brant ,
Dat is van eerften aen de vrouwen ingeplant.
Maer 't is hier niet genoegh uw gunft te laten fmaken ,
Ghy moet oock uwen man geen quade vrienden maken ,
Niet hitfen tot de fpijt door uwe tusfen-fpraeck ,
Niet trecken in krakeel, of tot de felle wraeck ;
Al valt'er eenigh dingh van deef' en die te klagen ,
En wilt'et uwen man niet hatigh overdragen;
Een faecke neem ick uyt: en hout u nimmer ftil
Indiender oyt een boef uw eere krencken wil.
Dat fij den man gefeyt ; want dit bejagh te fwijgen
Doet ligt een die het raeckt een vreemt bedencken krijgen ;
Het is aen menigh wijf tot grooten rou geftreckt ,
Om datfe voor den man dit hadde toegedeckt.
In ander kleyn beflagh en wilt hem nimmer tergen ,
Of uyt een lichte waen tot wrake komen vergen ;
Het is een kints gemoet, dat licht en haeftigh klaeght,
En 't is een Chriften hert, dat leet geduldigh draeght.
En ghy , o deftigh man , indien op alle vlagen
ITw vrouwtjen is gewoon aen u te komen klagen ,
En neemt'et, fijt ghy wijs, niet al te bijfter hooch,
Oock fchoon de tranen felfs haer puylen uyt het oogh ;
Weet dat haer fwack gemoet is in der haeft bewogen ,
En om een kleyn geval als uytter har getogen ;
Dus wat hier in gebeurt , ontfet u niet te ras ,
Maer Piet eerft wat'er fchuylt , en wat de reden was :
En weeght niet al te fwaer de pruyltjens van de vrouwen,
Weet datfe menighmael op weecke gronden bonwen ;
Sy morren onder een om ick en weet niet wat ,
En dickmael komt de wrock maer uyt een gote-gat.
De man moet hooger gaen , en met gebuer-krakeelen
Niet lichte fijn gemoeyt, niet lichte rnede-deelen
Niet lichte korfel fijn, niet anghftigh gade flaen ,
Want vrouwen kneuter-fucht is veel-tijts enckel waen.
Gewis , foo eenigh man wil vrouwe-knibbel wreken ,
Hy fal hem fonder noot in veel beroerte fteken;
Ghy daerom, voor belluyt, veracht de vrouwe-twift,
Al kijft dit foete volck , 't is weder haeft geflitt.
Dan iemant fal misfchien hier over komen vragen ,
Wie , man of echte vrou , moet van de pays gewagen ,
Wanneerder eenigh leet den foeten vrede ftaeckt ,
Of eenigh boos gepruyl de finnen gaende maeckt.
Ach! had een yeder luft fijn gaven op te wecken ,
Men foude dit geval niet eens in twijffel trecken ;
Men foude man en wijf, als uyt een foete ftrijt ,
Sien ruyinen haren geeft van alderhande fpijt.
Nu fret men menigh paer,, by wijlen gantfche wekell ,
Gen pruylen onder een , gaen muylen fonder fpreken ,
De wrock is al te fel, de fchande veel te groot ,
Orn eerft het korfel hooft te leggen in den fchoot.
Bedaert u , Chriften-volck , laet hooghmoet neder-dalen ,
Ilier kan een laegh gemoet een hoogen prijs behalen :

455

Fy hem, die foete vreught met lange pruylen breeckt !
Het is de befte fiel die eerft ten beften fpreeckt.
Maer, defen onverlet , laet ons den lefer leggen,
Wie, man of echte wijf, gehouden is te leggen
De gronden van den foen ; en wie in dit geval
Ten goede van het huys den vrede bouwen fal :
Indien ick voor het volck de waerheyt magh getuygen,
Ick fpreke buyten fucht: de vrouwe dient te buygen ,
Te fwichten voor den man ; dat heeft den beften fchijn:
Het wijf moet boven al de vrede-maeckfter fijn.
De man noch evenwel en dient hier niet te pruylen,
Noch in een grauwe wolck fijn gunft te laten fchuylen ;
Maer haer te nemen aen , en op den eygen ftont
Te grijpen in den arm , te kusfen aen den mont.
Doch fchoon het foo geviel (gelijck de wrange finnen
In menigh felfaem hooft niet licht en fijn te winnen),
Dat fich misfchien de man hier toonde bitter-ftraf ,
En laet noch evenwel niet van het fmeecken af;
Ghy moet , gelijck een klis , hem aen de leden hangen ,
Hem grijpen om den hals , hem vallen aen de wangen,
Hem kleven aen het lijf ; niet
niet geruft ,
Tot dat de felle gloet ten leften is geblult.
Of is misfchien de man van foo gedweege finnen ,
Dat by oock voor de vrou den vrede wil beginnen,
En door een fachten aert het wijf te boven gaet ,
Als vyant van de fpijt , en van den wrangen haet;
Soo wacht u , fedigh hert , met onbeleefde ftreken
Hem van der hant te flaen , of voor het hooft te fteken ;
Het is een flim bejagh , dat niemant lijden kan ,
Wanneer een teere vrou is harder als de man.
Het is een Hels gebreck , dat alle menfchen vloecken ,
Het is van ouden tijt een monfter in de boecken ,
Een grouwel in de ftadt , een plage voor het lant ;
Ghy, mijdt, o lieve ! mijdt foodanigh onverftant !
Ick hebb' op dit geval een vreemde ftreedk gelefen ,
Waer door in mijn gemoet verfchrickte finnen refen ;
Het leyt tot heden toe my in het hooft en quelt ,
En fret , tot uw bericht, foo wort'et hier geftelt :

Ten tijd', als Mahomet het rijck van Seven-bergen
Quam met een machtigh heyr aen dry geweften tergen ,
En dat het Chriften-volck te Torde fich beriedt ,
Soo is in dat geweft een vreemde daet gefchiedt.
Een feker jongh gefel , tot Veradijn geboren,
Die hadde naer het oogh een vrijfter uytgekoren,
Gelijck de jonckheyt plagh, een net en titfigh dier,,
Maer niet dan al te vol van ongeregelt vier.
Want, na het eerfte foet van hare bruylofs-dagen ,
Soo was de jonge vrou in vreemde luft geflagen ,
Een lincker haer bekent genoot de meefte vreught,
En van haer fchoone verw en van haer teere jeught.
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't Is maer een korte tijt (gelijck onkuyfche ftreken,
Hoe feer men die bedeckt , licht komen uyt te leken)
Het wijf wort nagefpoort en op de daet gevat ,
Gelijckfe met den poi in haere luften fat.
Daer was in ouden tijt een Itrenge wet gefchreven,
Voor man en echte wijf, die vuyle rancken dreven;
Want als'er eenigh menfch in defen grouwel viel ,
Soo wierd hem flucx het lijf gefcheyden van de fiel,
Niet dat'er eenigh beul het fchuldigh hooft genaeckte ,
Het fweert wort toegeftaen die meeft de fchande raeckte:
De vrou moeft haren man , de man fijn eygen wijf
Beklagen voor het recht, en brengen om het lijf.
Uyt kracht van defe keur, in ouden tijt gefchreven,
Soo wort het vuyl bejagh den rechter aengegeven :
0! wat een droef geval, als eygen vleys en been
Staet voor den rechter-ftoel en buldert tegens een !
De faecke wort bepleyt, de vuyle daedt bewefen ,
Het vonnis ingeftelt, en openbaer gelefen ;
De man krijght voile macht om fijn geleden fchant
Te wreken aen het wijf, en dat met eygen hant.
Daer wort de jonge vrou ter ftrafl'e wegh gedreven,
Veroordeelt by het volck onweerdigh om te leven ;
De menfchen dringen aen, en woelen overhoop,
Het lantfchap waeght'er van, de ftadt is opte loop:
De venfters fijn befet, de tusfchen-goten krielen,
De luyffen fijn belaft met hondert duyfent zielen;
Een yeder is bekent hoe dat het vreemt geval
En komen tot begin en eynde nemen fal.
Het wijf, in dit gevaer, begint terftont te fchreyen,
Te vallen in het ftof, en haren man te vleyen,
Dan rijftfe weder op, en maeckt een groot beklagli,
En druckt haer lijden uyt, foo bitter alsfe magh:
„Hoe fulje, weerde vrient, hoe fulje konnen grieven
Een die ghy zijt gewoon met alle macht te lieven?
Hoe fulje brengen om uw vleys en eygen bloet,
Den trooft van uwe fiel, en luft van uw gemoet?
Bedaert u defe mael, en wilt het my vergeven;
Ghy fult na defen noyt, ghy fult uw gantfche leven
Noyt lijden fmaet of leet, door eenigh mijn bedrijf,
Maer hebben over-al een gants ootmoedigh wijf.
Ick fal uw flave fijn, en dat met al de leden,
Ick fal my op den neck geduldigh laten treden,
Ick fal, gelijck een worm die in der aerden wroet,
My wringen in het ftof, en kusfen uwen voet.
Leght my de werelt op, oock fonder iet te mijden,
Ick fal het, fonder leet, ick fal het willigh lijden:
Aileen doet my de gunft, dat ick op defen dagh
De doot en, met de doot, de fchande vlieden magh!"
Eylaes! de goede man, tot aen de fiel bewogen,
Koomt met een open hert haer om den hals gevlogen
„Doet, feyt hy, lieve, doet dat u en my betaemt,
Ghy fult, noch heden felf, mijn vrouwe fijn genaemt."

Hy kuftfe voor het volck, en feyt noch ander-werven :
„Ghy fult mijn vrouwe fijn, mijn vrouwe fulje fterven,
Hout maer uw weerde lijf, hout onfen leger kuys!"
Hy geeftfe noch een foen, en leytfe weder t'huys.
Ey! wat is van den menfch, de befte konnen vallen !
Siet, na een korten tijt, de man begint te mallen,
De man vergeet hem felfs, de man die wort beklapt,
De man wort achterhaelt, en op de daet betrapt.
Daer is'et al bekayt; de man die wort gebonden,
Gelevert aen den Schout, en naer den ftock gefonden,
Befchuldight, ondervraeght , en voor het recht geltelt,
En eer de tonne daelt, het vonnis is gevelt.
Het wijf bekoomt de macht haer leet te mogen wreken,
En door het vinnigh ftael haer trou te mogen breken.
Daer wort het al bereyt; de ben! die ftroyt het Pant,
De doot-kilt is gereet, het fweert is by der hant;
De man wort opgeleyt, als met de doot bevangen;
Die buyght hem voor de vrou, de tranen op de wangen,
Nu fchijnt'et dat hy fpreeckt, dan weder dat hy fwijght,
Vermits hy dickmael fucht, en tusfchen beyden hijght:
„Vriendinne, lieffte pant! die, met gedwege finnen
En door een foeten aert, my hebt geleert te minnen,
Hier is nu, weerdfte deel! hier is de rechte tijt
Te toonen voor het volck hoedanigh datje fijt.
Ach! hebt ghy oyt vermaeck in mijne jeught genomen,
Of heb ick eenigh foet door uwe gunft bekomen,
Soo hout nu doch de wraeck, hout alle tochten in,
En denckt tot defer uur op mijn getrouwe min:
Gedenckt wat ick beftont, een kleynen tijt geleden,
Hoe ras ick was gepaeyt, hoe lichte wel te vreden;
Ach! mits ick uw berou en droeve tranen fagh,
Het fcheen dat my het hert op heete kolen fagh.
De gramfchap was gedaen, het bloet terftont gefeten,
Ick heb'et metter daet, ick heb het al vergeten,
Ick heb u wederom als vrouw in huys gefet,
Ick nam u weder aen, oock in het echte bed.
Ghy, in het tegendeel, ghy, menfchen konnen moorden,
Die niet en hebt geleert als foete minne-woorden1
Ghy, dooden uwen man! o neen, uw rechter-hant
Die is my in de trou een heyligh onderpant.
Ghy, doen het fchandigh werck! ghy , felle wrake plegen
Aen dat in uwen arm foo dickmael heeft gelegen,
Soo menighmael geruft! o neen, geminde, neen:
Het is uw eygen vleefch, wy fijn te famen een.
Doet als ick heb gedaen: laet ons te famen leven
Ten goede van de vrucht, aen onfe jeught gegeven;
Laet doch ons eenigh kint niet hooren dit verwijt,
Dat ghy een wreeden beul van fijnen vader fijt.
Acht my, gelijck ick ben, de vuylfte van de fchroeven,
De 'Emile van het lant, ja fchuym van alle boeven;
Drijft uyt een vollen haet mijn klachten in den wint,
Maer watje my ontfeght, gunt dat uw weerde kint.
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Daer is geen bidden aen; fy laet haer niet bewegen,
Sy fchudt haer grilligh hooft, fy toont den blooten degen ,
Sy grijpt hem by de mou, fy fleurt hem metter hant,
Tot dat hy neder knielt ontrent het droeve fant.
Hier vanght de goede man van nieuwen aen te fpreken,
'he kruypen voor het wijf, fijn handen op te fteken:
„Ey (feyt hy) lieffte lief!" wits geeft het wijf een Pugh
Soo dapper alsfe kan, foo vinnigh alsfe magh.
Het fweert vaert in de ftrot, het woort byna gefproken
Wort met de flagh geklooft, en overmits gebroken;
Men hoort het eerfte deel, het lefte komt te kort,
Om dat het bloet terftont den boefem overftort.
1)e man valt overkant, fijn hooft dat fijght ter neder
Noch aen het lichaem vaft; fy grijpt den degen weder,
Sy roert het bloedigh mes, fy flaet al even ftijf,
Tot dat het opper-deel is van het onder-lijf.
De ganfche werelt fucht, en acht'et voor een wonder,
Dat God het fchendigh wijf niet met een fellen donder,
Niet met een haeftigh vier, een onverwachte vlam,
En doodde, daerfe ftont, en uyt de werelt nam.
Onmenfchelick gemoet, fel, vinnigh, onbewogen,
Wat heir heeft u geteelt ? wat tyger uytgefpogen ?
Wat adder opgevoet? wat draeck gaf u de borft,
Die niet als haet en blaeft, en niet als bloet en dorft?

Al ftont dit groote rond noch hondert duyfent eeuwen,
Men fal noch alle tijt op uwe wreetheyt fchreeuwen,
En vloecken uw bedrijf: o fy, verwoede vrou!
Fy, moordfter van de min, en monfter in de trou!
Fy van uw wreede daet! Maer ghy, o teere dieren,
Weeft facht in uw gemoet, en foet in uw manieren;
U voeght geen wrange geeft, u dient geen vinnigh ftael,
Het fweert dat u betaemt, dat is beleefde tad:
U dient geen bloedigh mes, geen ander hatigh wapen,
Pleeght liefde , foet gellacht , ghy fijt'er toe gefchapen :
Noyt fagh men dat'er vrou een goede daet beftont,
Als door een heus gebaer, en met een foeten wont.
Een fwijn vecht met den tant, een osfe met den horen,
Een bye met de ftrael, een have met de fp'oren,
Een luypaert met de klau, een flange door fenijn:
Maer uw gewelt beftaet alleen in foet te fijn.
Geen onbewogen hert, geen honger om te wreken,
En heeft fijn leven oyt uw fachten aert geleken:
Niet, in het tegendeel, dat vrouwen beter ftaet,
Als eerft te roeyen uyt de gronden van den haet.
Dit heeft van over langh out Romen wel geweten,
Al was de ganfche ftadt in diepe nacht gefeten,
Men vont daer feker kerck, gewijt tot manne-foen,
Daer moeft de jonge vrou den offer komen doen: I)

1) Erat Romae facellum in Palatio Deae cujefdam, in quo, fi quod domi incederat jurgii locuti, quae volebant, conjuges reconciliabantur. Dea haec Viriplaca nominate eft, quae nomine
fuo admonebat non uxorem it viro placandam esfe, fed virum ab uxore. Zwinger. Theat. Orbis vol. 3. lib. 7. Yid. plura hac de re apud Coftal. Pegm. in Deam viri.placam. Vivea de Chriftian.
kern. lib. 2. Tiraquell. in leg. connubialib. lib. 15. num. 104, & 105. ubi putat virum & uxorem in eo facello congredi folitos, & ita pacata omni ira reverti. De hoc Ovidias, Victor, Valerius
Max. in Inftitut. antiquis, & alii.
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Sy droegh een reyn gewaet, en inoeft de priefter wefen,
Sy moefte voor den man gewijde woorden lefen,
Sy moefte vlytigh fijn, al waste fchoon geftoort,
Sy brack het bitter leet, en fprack het vrede-woort.
Het offer, dat het volck bier was gewoon te fiachten ,
En was niet eenigh beeft, maer niet als echte klachten;
Den autaer daer geftelt en was geen harde ferck ,
Daer ftont een ledekant te midden in de kerck ;
Daer was het wijf gewoon den man te komen ftreelen,
En heelde daer het leet van bitter huys-krakeelen;
Sy was de priefter felfs, de wrevel was het fchaep,
En 't eynde van den dienft, dat was een foete flaep.
Daer was de twift gegaen; daer gingen onfe lieven
Verfekert over-hant met vane minne-brieven:
Soo wert de fpijt gedoot, de tochten uytgebluft,
En al het huys-gefin verfegelt in de ruft.
En duyt dit, fchamper volck, de vrouwen niet te fchande
Maer neemt het voor een peyl, hoe facht en goederhande,
Hoe geeftigh in begrijp het edel vrou-geflacht
Is by het Roomfche volck en over-al geacht.
't Is ja, een konftigh werck, een deel verdrayde finnen
Met woorden aen te gaen, met reden in te winnen;
Siet, waer men vrede fluyt of maer een kort beftant,
Daer roept men tot behulp de befte van het lant.
Wanneer men heftigh pleyt, en dat aen alle fijden
Het ftuck in twijfel ftaet, de reden fchijnt te ftrijden,
De wijfte van den raet, de kloeckfte van de wet,
Wort hier en over-al tot overman gefet.
Tot foo een hoogh beroep, van alien tijt geprefen,
Heeft u den Roomfchen ftaet bequaem geacht te wefen,
0 voefters van de pays! wel, doot dan alle fpijt,
En maeckt een vreetfaem buys, gelijck in ouden tijt.
Voorwaer uw foet beleyt heeft op verfcheyde ftonden
Aen menigh koninckrijck den vrede toegefonden,
Heeft ongeval geftremt, heeft oproer uytgebluft,
Heeft menigh ongemack verandert in de ruft.
Eens ftonden over hoop Romeynen en Sabijnen,
En deden tegen een haer blancke fweerden fchijnen;
Maer als hier over quam uw foete vrede-macht,
Soo was terftont de krijgh tot eenigheyt gebraeht.
De vrouwen traden heen tot aen de bloote fweerden,
Tot in het fel gewoel, en even door de peerden;
De vrouwen drongen aen, en gingen tusfchen bey,
Tot dat het korfel volck de fpiesfen neder ley.
Hier fprack een aerdigh dier: „hoort vaders, broeders, oomen!
0! wilt doch uwen haet en gramme finnen toomen;
Want foo ghy door het fweert de mannen overwint,

Ghy doot, in haere doot, de moeder en het kint."
Daer riep een ander item: „hout ftille, Roomfche knechten,
Wat gaet de vrienden aen, de vrienden aen te vechten?
Hout ftille, machtigh heyr! en dwinght den over-moot;
Al wat ghy ftorten fout is niet als eygen bloet.
Geen fpies of bloedigh fweert, geen pip en kan'er raken,
Of 't fal in uw gemoet een dieper wonde maken:
't Is vrient al wat'er is, 't is vrient al watje fiet,
't Is vrient al watje treft, 't is vrient al watje fchiet."
In 't korte , vrouwe-praet weet foo het ftuck to drijven ,
Nu met een foet gevley, dan met een aerdigh kij yen ,
Dat ftracx een veltgefchrey door al de benden liep,
Dat bruyloft op een nieu, en nieuwe bruyloft! riep.
Als Rome was omringht met menigh duyfent mannen,
By eenen die wel eer uyt Rome was gebannen,
En dat de Volfche macht het ganfehe lant befat,
En quam haer leger flaen niet verre van de ftadt,
Toen koos men uyt den Raet de heft .befpraeckte nionden ,
Om naer het machtigh heyr to worden afgefonden;
Doch wie'er henen gingh, of uyt het leger quam,
De ftadt bleef in de pijn, de Vorft al even gram;
Sijn trots en moedigh hert, genegen om te wreken,
En was van geen beftant, van vrede niet to fpreken;
Hy drongh geduerigh aen, tot dat men niet en dacht
Als dat het eeuwigh rijck ten eynde was gebracht.
De raet is fonder raet; maer fiet, de Roomfche vrouwen,
Die hier noch eenigh heyl haer krachten toebetrouwen,
Gaen letten op het ftuck, gaen, na een rijp befluyt,
En fenden naer het heyr haer eyge hoden uyt.
De moeder van den helt, een wijf van groote reden,
De vrouwe fijner jeught, vol onbevleckte feden,
Gaut in het eerfte lid, als hoofden van den tocht ,
En ftracx is alle dingh in beter ftaet gebrocht.
Dat onbewogen hert, door vrouwen aengefproken,
Heeft op den ftaenden voet fijn tochten afgebroken,
Sijn tenten op-gepackt; en ftracx een trommel-llagli ,
Dat niemant fchade doen of boeren plagen magh.
Siet, daer het Rooms gewelt en krachten aller helden
Sich vonden overmant en niet en konden golden,
Daer heeft een vrouwetongh de faecken uytgericht,
En fonder eenigh bloet het leger op-gelicht.
Wat pays blijft ongemaeckt, wat leet doch kan'er veften
Daer een van defen aert maer eens en fpreeckt ten beften?
Geen haet, geen felle fpijt, geen twift en kan beftaen,
In dien een wijfe vrou wil tusfchen beyde gaen ".
Koomt hier, Abigael, een perel van de vrouwen,
Die met een foeten moet hebt leeuwen wederhouwen ,

a

1) Les femmes ont fouventesfois efte employees
la pacification des troubles d'un Eftat on des guerres eftrangeres , & ont avec grace & dexterite appaife le courroux des Princes ou des
peuples animez les uns contre les autres. L'hiftoire nous fournit assez des exemples ne fuft ce que le dernier traiete de Lodun , ou lee Princesfes contribuercnt heureufement a adoucir les efprits
aigris , & accommoder les affaires. Jean Hottoman, fieur de Villiers au traicte de PAmbassadeur.
En weder in het tegendeel , als de vrouwen qualick willen , foo hebben de felve groote krachten om hare mannen te misleyden. Niemant (feyt de Schrift) en was foo gantfch verkocht om quaet
te doen voor den Heere , als Achab (de reden wort'er by geftelt) : want fijn wijf Jefebel overredede hem alfoo , 1. Koning. 21. 25.

En wederom : Joram de fone 3ofaphats werd koninck in Juda , en wandelde op den wege der Koningen Ifraels, gelijk het buys Achabs dede : want Achabs dochter was fijn wijf, 2 Eon. 8. 17.
En van Salomon wort gefeyt : fijne wijven neygden fijn herte tot vreemde goden ; 1 Koning. 11. 4.
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Ilebt Nabal uwen man behouden van de doot ,
En al het huys-gefin getogen uyt den noot.
Het fweert was in de vuyft , de fpiesfen opgeheven ,
En David door de fpijt geweldigh aengedreven ;
(thy des al niet-te-min hebt door een geeftigh woort ,
Hebt door een fachten aert belet een felle moort ;
Iebt weder goet gemaeckt, dat Nabal had bedorven ,
En voor een wrangen haet beleefde gunft verworven ;
II ebt aen uw vaderlant en overal getoont ,
H oe dat een vlijtigh wijf van Gode wort geloont :
Uw lief en hens gelaet , uw foet en geeftigh leven ,
Pat heeft u beter man en hooger ftaet gegeven;
Ghy wort den Nabal quijt , niet fonder uw gewin ,
En feet, van ftonden aen ghy waert een koningin.
Heeft niet een kloecke vrou , tot David ingetreden ,
Hem, door een foet gefpreck en wel-beleyde reden,
Soo kunftigh aengeta ft , foo deftigh ondergaen ,
Dat fijn verbannen foon het hof is opgedaen P
Wat eyft'er iemant meer? als Haman wilde moorden ,
Siet , Hefter ftuyt het quaet alleen met foete woorden ;
Sy keert van Jacobs faet het droevigh ongeval ,
Ja, maeckt het even toen den Koninck lief-getal.
Maer eer fal ons de fon onttrecken hare ftralen ,
En met de guide koets tot in het water dalen ,
Als ick door mijn gedicht fou brengen aen den dagh ,
Hoe veel een foete vrou en hare tongh vermagh.
Dan , iemant fal misfchien vereysfchen naer de reden ,
Waerom wy onfe vrou en hare teere leden
Dus buygen voor den man? de vrage dient voldaen ;
Des fal ons eerfte loop een weynigh ftille ftaen :
En denckt niet, echte vrou, dat wy gedichten fchrijven ,
Om eenigh grilligh hooft in fijn gebreck te ftijven ;
Ick, in het tegendeel , verfoeye defen aert,
Die met de reyne trou geen foete liefde paert.
Ick fegge dat het volck, dat niet en hout in weerden
Die God met hun verbint , fijn monfters op der eerden ;
ick fegge, dat de nurck die fijn gefelfchap quelt
Sich even tegen God en alle wetten ftelt.
Al die het foet verdragh uyt hare finnen bannen ,
Sijn fpoocken in de trou, fijn enckel huys-tyrannen ,
Sijn grouwels in het lant, en nutter in het wout
Te brullen met den leeuw,, als om te fijn getrout.
En des al niet-te-min foo ftell' ick defe gronden,
Dat ja , een echte vrou is uytter aert gebonden
Met hooger eer-bewijs te vieren haren man ,
Als fy met eenigh recht van hem vereysfchen kan.
Het man-hooft is verplicht , met uytgelate finnen,
De vrouwe fijner jeught te lieven en te minnen ;
Dat is fijn ganfche fchult , en als hy die betaelt ,
Soo wort by nimmermeer met reden achterhaelt.
Ons plicht en is maer een, der vrouwen menighvuldigh ;
Want, boven echte fucht, foo is de vrouwe fchuldigh
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Te vreefen haren man, en onder fijn gebiet
Te buygen haren wil, gelijck een jeughdigh riet.
Daer is het ganfche lant niet weynigh aen gelegen ,
Dat yeder echte wijf haer plichten leere wegen ;
En weder, dat de man ten vollen gade fla ,
Hoe verre dat het reek van fijne machten ga.
Ick houde voor gewis , dat veel bekaeyde ftuypen
In vloer,, in binne-fael , in onfe kamer fluypen ,
Aileen, om dat het volck niet recht en heeft befint ,
Waer man of vrouwe-plicht fich eyndight of begint.
Ick houde, foo de man ten vollen konde mercken
Den grout en 't eygen wit van Godes hooge wercken ,
De vrouw,, het krancke vat, en foude nimmermeer
Of lions 6f Have fijn by haeren over-heer.
Want als de man bedenckt hoe feer hy is verheven,
Soo wort hy oock bewu ft , hoe dat hy dient te leven;
Hoe iemant hooger is en grooter faecken doet ,
Hoe dat hy des te meer fijn feylen fchromen moet.
Het geeft een grooten flagh , als hooge torens vallen ;
Het fchettert dapper uyt, als wijfe lieden mallen ;
Men fiet dat al het volck de quade Ilagen meet
Na weerde van den menfch, die fijn beroep vergeet.
Indien oock wederom de vrouwen defe gronden
Eens namen in de borft , en in der daet verftonden ,
Naer recht en reden eyft , daer is geen twijffel aen,
En lant en werelt felfs , die fouden beter gaen.
Want mits een yeder menfch fich liever laet gebieden
Van eenigh hooger bloet , als door gemeene lieden,
Wie twijffelt of het wijf fal beter fijn geleert ,
Soo haeft fy wort gewaer hoe God de mannen heert ?
Op, mijn gedachten , op! ick moet de lieden togen
Dat gantfch het rond begrijp moet echte macht gedogen ,
Dat aerde , lucht, en zee op echte trouwe ftaet,
En dat al wat'er is naer defe wetten gaet:
Ick wil in alle dingh de menfchen doen befeffen ,
Dat mannen over al de wijven overtreffen ;
Dat meeft in alle dingh, oock fehoon het niet en leeft ,
Al wat een man gehjekt , een hooger wefen heeft.
Laet ons het vrouwen-ampt een weynigh laten varen ,
Om God in dit beleyt te mogen openbaren:
Al wij ckt ons losfe pen een weynigh uyt de baen ,
Noch gaet de buyte-fprongh de jonge vrouwen aen.
Of fchoon een vreemde wet ons niet en plagh te binden,
Indien wy niet-te-min in vreemde landen vinden
Een wet, die over al op onfe wetten pal't,
Dat ftelt ons des te meer in onfe wetten vaft.
Als God in ouden tijt de zee en hare ftroomen ,
De lucht en haer gevolgh , de velden met de boomen ,
Had door het Woort gemaeckt, en in het aertfche dal
Den menfch, fijn evenbeelt , verheven boven al;
Soo is het edel dier,, om niet alleen te leven,
Een troo ft , een foet behulp, een mede-maet gegeven,
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Een vrouw, met haren vrient in alle dingh gemeen,
Als vleefch van eygen vleefch, en been van eygen been.
De man, des niet-te-min in leden onderfcheyden,
Is om het teere vat als metter hant te leyden;
Want uyt fijn kloecken ftant befluyt een yder dit,
Dat hem geduchte macht in al de leden fit ".
Het wijf in tegendeel vint ieder foo gefchapen,
Dat uyt haer kranck geftel ten vollen is te rapen,
Te taften metter hant, dat haer een weerde vrient,
Dat haer een vaft behuip, een bondigh fteunfel dient.
Men vint ontrent den man meer krachten in de leden
Meer geeften in de borft, meer gaven in de reden,
Meer hitte door het lijf; daer woont een kloecker aert
En in de grove ftem, en in den ruygen baert 2.
Sijn ader is gewoon, met wonder harde Hagen,
Het vyer, dat binnen woelt geduerigh uyt te jagen,
Gewis de groote kracht, die haer bewegen doet,
Seyt dat voor al de man de viagge voeren moet.
Maer fiet, hoe dit beilagh met vrouwen is gelegen:
Haer pols die heeft alleen maer eenigh kleyn bewegen
Een ieder voelt genoegh aen haren ader-flagh,
Dat foo een flauwe ziel geen heerfcher wefen magi'
Daer is een felfaem dingh, dat niemant kan befeffen,
Dat niemant door verftant of reden weet te treffen;
Daer is een wondre kracht verholen in den man,
Die in het fwacke vat geen menfche vinden kan.
Wat is'er lichter dingh als met de penne fpelen?
Wie kan een ganfe-veer, een lichte pluym, vervelen?
En des al niet-te-min, wanneer een vrouwe fchrijft,
Daer is, 'k en weet niet wat, dat in de penne blijft.
Laet vry een kloecke maeght haer uyttermaten pijnen,
Op dat haer letterwerek mocht vaft en bondigh fchijnen,
Laet vry een handigh wijf hier recken haer verftant
Men feyt noch evenwel: het is een vrouwen-Kant.
Maer onder dit getal mach niet gerekent wefen,
0 Schuermans! uw juweel, eerft onlancx opgerefen,
Van wiens geleerde jeught en uytgelefen pen
De fteden aen den Rijn, en ick, getuyge ben! -1'
Noch die beroemde vrou, wiens net en geeftigh fchrijven
Sal in de boecken ftaen, fal aen den Amftel blijven,
Sal door de werelt gam, een wonder voor de mans,
Soo langh de befte fchaft fal komen uyt de gans.
Maer defen onverlet, foo blijven onfe gronden,
Al wort'er altemets een kloecke maeght gevonden,
ten bloeme, foo men feyt, en maeckt geen rofe-krans,

ten fnare geen gefpel, een vrijfter geenen dans.
God heeft dan aen den man een hooger aert gegeven,
En aen het wijf gelaft om onder hem to leven 5),
En fiet, uyt defe born ontftaet een even-beelt,
Dat in de menfchen werckt, en in de dieren fpeelt.
Gelijck een groote beeck, verdeelt in kleyne ftralen,
Gaet, als een ftille vloet, in alle velden dalen;
Soo is de milde ftroom van Godes eerfte wet
De ganfche werelt deur geduerigh uyt-gefet.
Befiet het woefte rout aen alle vier de winden,
Het voor-recht van den man is over al te vinden;
Het wijfjen geeft'et op, het broofe maeckfel wijckt,
En fiet, het ftelt de wet al wat den man gelijckt.
Men vint een echte fucht geftort in alle dieren,
Het fy die in de lucht of op de velden fwieren,
Of krielen in de zee of door een binne-vliet,
Sy duycken overal, en lijden mans gebiet.
Ten is van geenen mot om preuven uyt to fenden
Tot eenigh verre lant, dat noyt de menfchen kenden;
Ghy, fiet maer op de werf uw Kalekoenfchen haen,
Siet, hoe fijn felle fnuyt en fpitfe veeren ftaen;
Hoe trotft hy met de fteert, hoe flaet hy met de vleken!
Hoe buldert hem de krop, hoe koomt hy aengeftreken!
Het is aen fijn gebaer, het is genoegh te fien,
Dat hy met voile macht wil op het hof gebien.
Dit munt to hooger uyt, wanneer men daerentegen
Sijn hinn', en watfe doet, wil neerftigh overwegen:
Sy gaet daer duycken heen, of fchrafelt in de mis,
En wijft ten vollen uyt, dat fy het wijfjen is;
Sy ftaet gelijck beforght, om haren haen te mijden,
Men fiet haer met gedult fijn harde fprongen lijden,
Men fiet haer menighmael vertreden met de voet,
En noch foo blijft het beeft geduerigh even Poet.
Gaet op aen ander oirt, en fiet de pauwen toogen
Haer uytgeftreckten fteert, vol Argus glinfter-oogen,
Siet in het tegendeel hoe mack het wijfjen gaet,
En minder in gefagh en minder in cieraet.
Siet my een doffer aen, fiet hoe hy weet te kijven,
En hoe hy fijn duyvin te nefte weet to drijven;
Siet hoe het wijfjen duyckt en, fonder eygen fin,
Vlieght, naer de man gebiet, de kotten uyt en in.
Het is bedenckens weert, dat duyven, alsfe fpelen,
Meeft doffer en duyvin uyt een gebroetfel telen,
Maer, als de kip-tijt naeckt, de rouwe doffer-kop
Kieft eerft de ruyme lucht, en laet den engen dop:

1) Mares fceminis robuftiores tam animo , quam corpore conftanter affirmat Hippocrat lib. 6. Epidemion part. 2. cap. ult. Hine Plato voluit virorum animas, quae in lac vita mulles & effce.
minatae fuerunt in mulieres revivifcere, in Timaeo.
2) Appetite ad Kane rem Ovid. lib. 9. Metam. in fine darn defcribit mntationem Iphidis in marem : Nee candor in ore permartet , & vires augentur, & acrior ipfe eft vultus: & incorntis brevior
tonfura capillis: plufque vigoris adeft, habuit plain fcemina.
3) Maribus major ac validor multi pulfas, quam fcemiuis. Galen. in Comment quos ipfe edidit in ipfius librum de Pulfibus comment. 1. quod & notavit Tiruq. leg. connub. L num. 56.
4) Irk fegge jonckvrou Anna Maria Sehuermans, woonachtigh tegenwoordigh tot Renen , out ontrent 18 jaren , goet latijn fpreeckende, haer neerftelijck oeffenende in de Griekfche tale, in
de teycken-kunft, schilder-kunft, letter-kunft fonderlingh ervaren, op de lute wel flaende, en in verfcheyden andere wetenfchappen tot verwonderinge toe uytmuntende, fal ontwijfelijek , door
eeuige geleerde pennen op de vleugels van de fame geftelt sijncle , dienen tot een nieuwe en eytnemende vereieringe onfer eeuwe.
6) De oude wet en Gods gebodt over de vrouwen is: Uwen wille fal uwen manse onderworpen fijn, en by fal uw Heere rip),
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Het edel manne-flier, geneyght tot vrye fprongen
Wil in bet enge kot niet langer Iijn gedwongen;
I let wijf in tegendeel koomt simmer aen den dagh ,
Dan als het met gemack de ruymte kiefen magh.
\Vat fal ick van den fwaen en fijn manieren fchrijven:'
I Iy kan het manne-recht voor alle kenners flijven:
Let op lijn fel geblaes, wanneer by fomtijts kijft,
En hoe by met een trots voorby bet wijfjen drip.
Indicll1ijn echte gay in ontucht wort gevonden,
Hy grijptfe met den hall, en geeftfe duyfent wonden,
_Hy fleeptfe naer het riet, en met een harden beck
Soo feheurt by haer de borft, en breecktfe dan de neck
0 fehande, dat den menfch fal boofe luften vieren!
Sief , hoerdom is de coot oock by de Wilde dieren;
De fwaen is wel te recut gekleet in enckel wit,
(la y er noyt een hoer op haren leger fit.
Neenit y onder uwen gangh tot aen de groote kudden,
En let daer hoe de ram fijn horens weet te fchudden;
Siet, hoe de bock betoont een rechten mannen-aert,
En door een ftouten moet 6n door een ruygen baert.
De min gaet als een hooft, en leyt de ftille beyten,
De bock die geeft de wet, en heerfcht ontrent de geyten;
0 malt niet, harriers kint, en malt niet met het wijf,
[let beeft is yver-fieck, bet fprongh u op het lijf 2).
Wat dient'er loch gewaeght van hencxten en van ftieren,
Van groot
moedig vee? feet in de ininfte dieren ,
Siet in de kleyne fpin een beelt van defe macht:
I let wijfje fpint alleen, de man gaet op de jacht :"
Wat hoefje, jonge vrou, veel regels om te leven,
Dc fpinne fal alleen u voile wetten geven:
Al isfe by bet volck geweldigh in den haet,
kan een baken fijn ontrent den echten ftaet.
Sy leert een jonge vrou op Nuys-behoeften mercken ,
Ell Nv Oft een echte man tot harde buyte-wercken;
Schoon dan uw dienftmaeght is een vyant van de fpin,
Als fy haer netten weert, ghy, neemt haer wetten in 4'.
'k En wil niet in het wont, niet in de bosfcben dwalen
k his wil geen flangh of worm uyt diepe kuylen haren ;
Hen beefje client gewaeght, dat heeft een dubbel 1 :
Het teelt gelijck een man, bet baert gelijck een wijf;
Hoort, echte lieden , hoort een wonder om te leven
I let kan nu varier fijn, en clan eens moeder wefen,
Doc]] niet gelijck bet valt , of naer fijn eygen waen ,
Maer naer het in de krijgh fijn Bingen heeft gedaen :
Waut foo bet middel weet den vyant nyt te jagen ,

Soo magh het voor een man fich in het wont gedragen;
Maer wort het oyt gefien te vluchten uyt'et velt,
Soo wort'et afgefet, en voor een wijf geftelt
Ten magh na defen val geen manne-lid gebruycken,
Maer dwee en buygbfaem fijn, en neder leeren duycken.
Wat eyft'er iemant weer? bet bofch bout defen voet,
Dat wat daer het wijfjen hiet den man believen moet.
alien ick met de pen wil roeyen in de baren,
En foecken in het meyr hoe alle visfchen panel,
Men fal van ftonden aen, men fal oock even daer
Het voor-recht van den man u maken openbaer.
Al is het water ftuer, het voet beleefde dieren,
1)e vifch kan hooge macht en echte wetten vieren;
Siet, als een adder-flangh maer fchuyfelt aen de ftrant,
Stracx is de zeelamprey ontrent het drooge last.!
Sy voeght haer by den man, en koomt op fijn bevelen
Gefwommen uytter zee en aen den oever fpelen.
Dat is genoegh gefeyt: ghy, die in echte paert,
(Get, heult met uwen man, oock tegen uwen aert 6'.
De kater van de zee kan ieder openbaren,
Dat oock in heete fucht de koude visfchen paren;
Want foo een fchippers gait bet wijfje dreyght te flaen ,
Hy biedt terftont het hooft, en kant'er tegen aen
Maer wort in tegendeel de kater aengevochten ,
Het wijf dat treckt den rugh' in veelderhande bochten ,
En welt haer in het Cant, als of het feggen won:
De krijgh is voor den man , het vluchten voor de vrou.
De zee-ram (in de zee fijn fchapen, koeyen, peerden ,
Ian menigh ander vee , gelijck als op der eerden
De zee-rani maeckt den haen door al het driftigh velt,
En laet in fijn bevang geen visfchen ongequelt :
De wijfjens onder dies, gelijck gemeene fchapen,
Sijn dieren fonder gal, en fonder eenigh wapen ,
Sijn ftil, onnoofel, facht , en uytter-maten tam :
Sy vreefen harm beer, en lieven haren ram.
De roock-vis, van der jeught in echte min gebonden,
En wort te geener tijt in buyte-luft gevonden ,
Waeght met een moedigh p ert fijn leven voor de vrou :
E'en fpiegel voor de mans, een baken in de trou.
Noy t (pain die G riekfcbe vorft foo moedigh aengeftreken ,
Om fijn ontfchaeckte vrou en fijn verdriet te wreken ,
Als dit manhaftigh Bier ontbrant in beet gefchil ,
Wanneer een ander vifch fijn wijf onteeren wil.
Mijn penile , yonder niet ! wil yemant dieper foecken
Het wefen van cic. zee , die kome tot de boecken ,

11 Be brutis animalibus quae adulterium puniunt, vid. spud Man. 1. 11, hift.
c. 15. Plin. lib. 8. cap. 5. Solin. cap. 38. inter haec numerantur ciconise, columbae, tortures, elepliantes, leones. Illud autem memorabile (mod
Parifiens. fcrihit. fuo tempore ciconiam quandam adulterio maculatam, per olfactum mafculi coguitam, congregate ab iblo mafculo multitudine

ciconiarnin, ac detecto ipfo criruine fannellae, ipfam is totit ifta multitudine, tanquam omnium jndicio convictam, deplumatam ac laceratam fuisfe.
2) be pafteur Cretin follatrant avec one chevre, fen boucq vient par jaloufie chocquer fa tefte contre la fienne, & la luy (crafa. Michel de la Montag.
3)
4)

beminam, putant esfe gum texat, marem qui venetur, ita patra fieri merita conjugii. Plin. lib. 11. c. 24.
Salomon wijft de luye tot de mieren ; wy de getroude tot de fpinne.

5)

Ichneumon pugua victus muliebria patitur, & ea prima afficitur sit partus dolorem fufferat, cum utriufque fexus fit particeps. .Elian. de Animal. lib, 10 cap. 47.
61 De congresfu viperae & murenae, vid. Zlian. lib. 9. de Animalib. c. 66.

7i lit vera fit vulgi opinio , quidquid nafcatur in parte Mitt natural, & in marl esfe, prietereaque multa qua , uufquam

Plin. lib. 9, cap. I.
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Die menigh kloeck verft.ant de werelt achter liet,
Daer in men al het meyr tot in de gronden liet.
Het is voor ons genoegh gefwommen in de ftroomen ,
Te lancle , mijn vernuft ! en naer de groene boomen :
Daer is beleefde fucht oock in het naere wont,
En daer men niet en leeft, daer is'et dat men trout.
Laet maer het ooge gaen ontrent de boom-gewasfen ,
Ghy fult'er planten fien, die op den regel pasfen
Die echte lieden bint ; al fijn de bosfchen rou,
Men vint'er recite min , men vint'er echte trou.
Let op den dadelboom 1): het wijf laet bare tacker
Met ootmoet voor den man ter aerden nederfacken ;
De man buyght wederom al is hy hoogh gekroont,
Het blijckt aen fijn geway, dat hy haer gunfte toont.
Gebeurt het dat de man is van het wijf verfcheyden ,
Misfchien om eenigh Nuys getimmert tusfchen beyden ,
Soo queelt de vrouwe-plant, en ftaet gelijck bedrnckt,
Soo dat men van den boom niet eenen dadel pluckt;
Maer als de manne-ftam, ten leften opgedreven,
Kan met een jeughdigh blat tot aen het wijfjen fweven,
Dan is haer treuren uyt ; fy wort terftont begort,
Soo dat het vruchtbaer hout van fruyten overftort .
Siet daer een aerdigh beelt van twee gelionde lieden,
Die met oprechte fucht malkander eere bieden ;
Siet daer een lieve vrou, die geen vermaken heeft,
Dan alsfe by den man in reyne trouwe leeft.
Wilt hier, o nortfen aert , van harde boomen leeren ,
Hoe dat een echte wijf moet haer gefelfchap eeren ;
Komt grimmers, quelligh volck! en fiet aen quaftigh limit,
Hoe dat men liefde pleeght, wanneer men is getrout.
Een block, een hart gewas, fal eenmael overtuygen
Een wijf van ftegen aert, dat niet en weet te buygen ;
Bout , echte lieden I hout uw tochten in den toom ,
En druckt in uw gemoet den foeten dadel-boom.
Keert weder, mijn vernuft! Cypresfen , Klim , Laurieren ,
Erkennen echte trou, fchier beter als de dieren ,
Soo doet oock menigh kruyt dat in de bosfchen groeyt " ,
En menigh edel goal dat uyt de boomen vloeyt 4'.

Noch heeft de kloecke geeft van wijt-heroeinde luyden
lien diep geheym ontdeckt in alle groene kruyden ,
Want als men man en wijf hier onderfcheyden kan ,
Soo vint men noyt het wijf foo krachtigh als de man
De man heeft meerder kracht in alle medecijnen ,
Voor pelt en heete koorts , voor alderhande pijnen ;
Siet, wat een felfaem dingh! de reden heeft befeft,
Dat over al de man het wijfjen overtreft
Noch hooger, fnelle pen! In alle rijcke fteeuen
Is wijf en mans gewas, gelijck de fchrijvers meenen ,
Geen kenner heeft'er oyt dit onderfcheyt gendit
Noch aen den hyacinth , noch in den amethyft 6'.
Men heeft dock over al (gelijck op vafte gronden
De kunfte roemen derf) geduerigh ondervonden,
Dat vry het fchoonfte licht en klaerfte weder-glans
Koomt ftralen uyt de lucht , en dales in de mans.
Een geeft van onfen tijt, in defe kunft ervaren ,
Wijft fijnen lefer aen hoe diamanten baren ;
En dat men menighmael bevint een derden fteen ,
Daer niet als man en wijf eerft rolden over een' .
Waer fal ick vorder gaell? befiet de felle rotfen ,
Die met een fteyle kruyn den hoogen Memel trotfen;
Siet alle klippen aen , fiet alderhande fteen ,
Sy paren foo het fchijnt , en teelen onder een.
Het wonder key-gewas , daer by de fchepen feylen,
Dat kan een Wacker oogh in man en vrouwe deylen ;
De Schepper aller dingh , de Varier van het licht ,
Bint keyen in de trou, en aen den echten plicht.
Een die het zee-kompas wil met het wijfjen ftrijcken ,
Moet dolen in den ftroom , en elders henen wijcken ,
De naelde ftaet en fuft , de wijfer is bekaeyt ,
Sy kent geen vafte fter die om het Noorden draeit.
Geen fchip in tegendeel oyt van den regel dwaelde ,
Indien de manne-kracht was leyder van de naelde ;
Want fchoon dat yemant feylt de werelt op en ner,
Het ftael fweeft alle tijt ontrent den kleynen beer '.
Ghy fiet clan, jonge vrou, dat alderhande dingen
Haer onder mans gebiet gewilligh laten dwingen ;

1) Op dat de Icier niet en meyne dat het gene wy bier van den dadelboom verhalen , alleen tot ydele vernateckelkickheyt en Met naer de waerheyt wort gefeyt, foo hebben ny goet gevouden
verfcheyden geloofweerdige fehrijvers, jzt eenige outvaders felfs, tot getuyge van het gene wy by ons gcdicht vertellen , bier by te voegen , met aenwijfinge van de placii'en daer fuleks te vintleu
is. Hier van fchrijven dan defe navolgeude : Bafil. IlexaMner. Homil. 5. Ambrof. lib. 3. oper. ejufd. tit. laudati d Tiraquell. tract. de leg. Connubial. 1. 1. num. 65. Theophraft. lib. 2. hiftor.
plant. cap. 8. & lib. 3. de Cauf. Plant. cap. 23. Plin. lib. 13. cap. 4. Philoftrat. in Iconib. iiM cap. quo tractat. de Palud, Jul. Pol. lib. 2. cap. 12. ex autorit. Herod. & Xenophont. & novissitm,
lab) Pieri. in Ilierogl.
2) D . Bail!. loco fupra citato diferte tradit palmam. quae foeminne dicitur,, in marem pronam , blandioribus ramis nntare , quart geftientem, atque amplexus marls pereupiemem. Quin &
Ambrofius loc. fupr. citat. Eft etiam, inquit, quod mireris, ipfis fexus eft in pomis , eft difcretio fexus in arboribus, nam videas Palmam. quae dactylos generat , plerumque inclinantem ramps
fuos, & fubjacentem & concupifcentiae atque amplexus fpeciem praetendentem ei arbori, quam palmam marem appellant pueri rufticorum, &c.
3) Mas & feet-Mita herbis , plantis , arboribus & virgultis ineft, & quidem fcriptores , quibus major vis eft, mafculi nomen ac titulurn asfignant , quib. minor, feeminae. Diofeorid, lib. 4 . cap.
5. & feg. Et quod in hifee fit fexuum differentia, ex eo patet, quod abies fit mas, fit & foemina. Item Cypresfus , Laurus, IIedera , Apium , Calamus , & innumerabiles aliae herbae ac plantae.
Theophraft. lib. Iliftor. Plant. 3. cap. 3. & lib. 5. cap. 5.
4)

Inter thura principatum obtinet thus mafculum. Diofcorid. lib. 1. cap. 81. Idque Plinius lib. 12. cap. 14. tributum religione putat, ne fexus alter ufurparetur. Hine Virgil. Eclog. 8.
Cumque Ammonio mafeula thura Cale.
Et Ovid, de med. faciei.
Verbenarque adole pingues, & marcula thura.

5)
6)

Imo & in homine lac mulieris. quae marem peperit, in omni ufu eft efficaeins, inn) & ejus, quae marem tantum nutrit; ita inter medicos Gareopontus lib. 1. remed. cap. 16. Plin. lib. 28. cap. 7.

Late Ruaeus lib. de gemmis 1. cap. 1. de YEtite. hate Plin. lib. 36. cap. 21. de Carbuuculo & Sarduftro , item de Jafpide & Sapphire, de Diphrite & lapide Cyaneo aliifque vid. Plin. lib.
37. cap. 9. & alib. Galen. Pharmac. lib. 10. cap. 1. Tiraq. de leg. coon. 1. 1. n. 68.
7) Audi quiddam mirabile & filentio minime premendum. Relatum mihi jam pridem eft (inquit Erancifcus Rumus lib. de gem]. 1. in print.) h domina quadam fide digna, quod Domina
Heverenfis, 6 Luxemburgorum illuftri genere oriunda , duos habeat fervetque hmreditarios Adamantes , qui alios crebr6, tanto natural miractilo , produeant , nt cos quicunque ftatis temporibus
intueantur, eongenerem fibi prolem eniti , palam judicent, & conatur ibi actor ille rationes phyficas ejus rei inrlagare; gins lector, fi videatur, ibi quaerat.
8)

De hiagnete multa miracula vide aped Ha. lib. 36. cap. 17. Clandian. its carmine de Magneto, & novislitne apud Willebrord. Snell. in TItyphi Batavo.
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Ghy !let het woefte bofch , ghy fiet de felle zee
Ootmoedigh voor den man , en uyttermaten dwee ".
Gh■ fief , tot uwen trooft, hoe fchepfels fonder leven,
Als met gebogen pals haer mannen eere geven;
Wel , maeekt clan uw befluyt, dat God het marine-recht
De gantfche werelt deur in alle dingen hecht.
En, foo ghy Met en wilt met uwen Schepper ftrijden ,
Soo leert het echte jock aen uwen halsfe lijden ;
Ilet is een out gebruyck : men acht'et geen verdriet
I )at alle man gebeurt, en over al gefchiedt.
Ghy , man, weet order dies ons fchrijven niet te ftrecken
Om tot een fotte waen uw finnen op te wecken;
Maer Hever dat het hooft fich ftelle voor een wit,
Te plegen recht gedult ontrent een fwacker lid.
Is vemant door geluck ter eeren opgedreven ,
0 laet hem des te weer fijn herte neder geven ;
Want als de milde God verleent geduchte macht ,
Dan eyft hy meerder forgh , en even minder pracht.
En beelt n geenfins in een wijf te Cullen krijgen,
Die met een voile deught fal in den hemel ftijgen ,
Wie treft in dit geval het (pits van fijnen wenfch ?
De befte van den hoop is maer een nietigh menfch.
Een vrouwe, feyt het 'wick, heeft veelderley gebreken :
Sy is fwack , bloode, vreck , en veerdigh om te fpreken ,
Sy helt naer pluyfery en alle kleyn beflagh,
En haeckt om moy te fijn , oock alsfe niet en magh.
txltr , die uw foete jeught wilt met een vrouwe wagen ,
Leert haer en haer gevolgh , leert hare feylen dragen ;
Maeckt bier, en over al, een voorbereyde baen ,
Daer is in all's gebreck , wie kan bet tegenftaen ?
Doch om tot uwen trooft het jock alfoo te voegen ,
Ont in nw wederpaer te vinden vergenoegen,
Klinit op met uwen geeft , en fet geduerigh vaft ,
Dat geen bequamer wijf op uwe feden pall;
Dat niemant, wie het fy, van die op aerden leven
eenigh beter deel en hadde konnen geven ;
Dat God, der fielen lief, die alle finnen kent ,
(lit gefelfchap jont, en u ten beften fent.
iloort, al (lie fijt geneyght om u te laten raden ,
weet een groot behulp tot alle groote quaden;
loort , die onruftigh fijt en winft te fijn geftilt ,
Seght met een buyglifaem hert: God heeft'et foo gewilt,
God heeft'et foo gevoeght ; kan ick het maer verbeyden,
God fal het metter tijt ten rechten eynde leyden ;
Al dunckt my dit en gint een droevigh ongeval,
God is het, die het quaet ten goede ftieren fal.
Maer, defen onverlet , dat wy gebreken noemen
Kan, die het wel bereft, in al's te pasfe koemen:

103

Wat elders Met en dient als tot een laftigh pack ,
is voor een billick man een dienftigh huys-geniack.
Wat vrouwen fwackheyt raeckt , die kan de mannen baton,
Indien het rechte wit niet achter wort gelaten
Siet, waer haer lichaem fterck, haer breyn geweldigh kloeck,
Daer is geen twijffel aen, fy grepen naer de broeck ,
Sy bleven niet gefint , om voor den man te duycken,
Maer wouden boven ons de voile macht gebruycken ,
Ja, worden dat wy fijn ; fiet daer een wonderwerck
Door fwackheyt van het wijf fijn alle mannen fterck.
Men fchrijft haer vreefe toe , en datfe menigh-werven
Verfuymen dit en gint , om datfe niet en derven ;
Maer die een fedigh wijf van haren anghft ontbloot,
't Is vaft, dat hy de ruft der mannen omme-ftoot.
Wie fal het ftoute rot van onbefuysde wijven
Doen nyt het woefte volck of in den huyfe blijven ?
Gewis geen ftrenge wet en hout een vrouwe ftil,
Indienfe woelen derf, of anders qualick wil.
Een wijf dat niet en vreeft, vermeeftert alle deuren ,
Bijt ftale grendels af, en doet de mueren fcheuren ;
Wat dient'er veel gefeyt? is uw gefelfchap (tout
Ghy waert my, lieve vrient , al beter Met getrout.
Noch heeft het wijf de naem van deun te fijn geboren ;
Maer laetfe quiftigh fijn, foo is de man verloren :
Al is de neringh goet , de beurs wort omgekeert ,
Indien uw losfe vrou haer penningh Met en eert.
Laet yemant fijn beroep met alle macht befueren ,
Noch fal een dertel wijf de winft vertuerelueren ,
Met ick en weet niet wat; al waer de vrouwe quift ,
Daer fmelt een dicke beurs gelijck een dunne mift.
Noch roept men op de vrou, en ftelt haer in het praten ,
Met al te losfen tough, te bijfter uyt-gelaten:
Maer, vrient, het gladde lid, dat elders hinder doet,
Is even voor den man en voor de kinders goet:
Een mont vol foete jock kan ons het breyn vermaecken,
Oock als het is vermoeyt door Taft van groote faecken;
En wat doch paeyt een kint, dat droeve tranen fchreyt,
Als dat een geeeftigh wijf met foeten monde vleyt?
Men tijght de vrouwen op, dat fy met beufel-dingen,
Met ick en weet niet wat haer dagen over-bringen:
Maer draeyt doch eens het oogh door al het huys-bedrijf,
Al wat'er omme-gaet, wat heeft'et om het lijf?
't Is meeft al leure-werck: daer is een vloer te fchueren,
Hier dient de wafch beforght, en elders kinder-lueren,
Of iet dat flechter is; en evenwel nochtans
Het minfte dat'er valt is dienftigh voor de mans.
Indien het nu geviel, dat alderhande vrouwen
Met grooter omine-flagh haer befich wilder houwen,

1) Qmeritum eft, fi foemina in paradifo non peccasfet, an viro fuisfet fubdita & fubjecta P affirmant Theologi & hac de re ita Viretus ad fcerninarum folatium : Si l'homme , dit , & la
femme fasfent demeurez en eftat dinnocence , jamais l'homme n'euft grew fa femme par fa feignenrie, & ne luy euft fait aucun mauvais traictement ; ny la femme ausfi n'euft esfe grey& de fon
cofte d'eftre foubjecte au mari , & n'euft buy oho par regret on par rebellion, & ainfi ensfent its vefcu enfemble en perpetuelle concorde , comme tourterelies & brebis. Male depuis que la nature
t.ct, e“rromp li e par le perh6 , comme ce monftre I romp l'amiti6 entre Dieu & lee hommes & l'a con verti en difeorde , ainfi I'atil Net entre le marl & la femme, & tout le genre humain,
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En datfe geen bedrijf en namen metter haul,
Als dingen van gevolgh, of faker van het lant,
VVat raet bier voor den man? hy ftont gewis verlegen ,
Want niemant fon voortaen de kleyne dienften plegen ,
Ons noodigh tot gemack; ey fwijght dale, lieve orient,
Ln fchelt niet voor gebreck, dat ons ten nutte (tient.
Ten leften laeckt het volck in onfe teere dieren,
Dat fy genegen lijn haer dingen op te cieren;
Maer even defe fucht is nut voor al het huys,
Het maeckt de keucken net, en p out de tafel kuys;
Aeli, ware defe luft de vrouwe niet gegeven,
AVy leydden altemael gelijck een beeftigh leven;
Noyt man en heeft gemack, noyt kint en vaerrer wel
Ontrent een vuyle flons en rechte morfebel.
Ghy vint clan in der daet, en uyt bequattie reden
Al mochje van de vrou een ander maeckfel fineden ,
Ja, dat het Icheppen felf a ware toe-betrout,
Dat ghy Hat oock het goet voor feylen weeren rout.
De fehepfels van den Beer groote wonder-wercken,
Die geen aelweerdigh menfch na weerde kan bemercken;
Bedaert u, fchamper 'wick; wat van den hemel koomt
I)ient niet te fijn berifpt, maer eer te fijn gefchroomt.
Siet, waer een yeder menfch geboren fonder feylen ,
Wat fou clan yeder menfch een ander mede-deylen ,
In pantfchap van de luck en van het foet verdragb,
Dat geen herboren menfch te rugge laten magi'?
Gelooft'et, alle vleerch heeft, onbewufte
ons te leeren dragon;
En dat heeft God gewilt,
Wel, draeght clan, Chriften heft! al heeft'er iemant felndt,
Daer is geen beter werck als liefde met gedult.
Leert, naer den rechten eyfch, leert alle dingh gebruycken,
Leert, met gebogen hats voor men Schepper duyeken;
Vernedert uw gemoet en wen ftegen neck,
Daer fchuylt volmaecktheyt in, al dunckt het u gebreck.
I.ck hebbe menighmael bet ooge laten fwieren,
En in den geeft gelet op alle kleyne dieren,
Op ick en Nveet niet wat, dat op het water fweeft,
Dat aen de mueren kruypt, dat in der aerden leeft;
ick hebbe menighmael in ftilte fitten gapen,
En reyde, door gepeys: wat diende doeb gefchapen,
Fen rough, een matt'', een mier, een mot, een mol, een mays,
een feugh, en ander vuyl gerpuys?
Len fleck, een
Maer als ick naderhant des 1-leeren diepe gronden
Ilad beter ingefien, en nader ondervonden,
Soo dat ick eenigfins fijn hoogh beleyt verrtont,
Toen leyd' ick met berou mijn harden op den mold:
ek fagh dat alle dingh , van waer bet mochte koemen ,
Schoou dat'et Memant kent, of Met en weet te noemen,
Tot aen de minfte vliegb , tot aen de kleynfte mier,
Voor fpijfe wort genut by eenigh grooter dier,

En al tot ons beboef; bet fchuvm van alle dingen
Kan metircluni dienftigh
ja noodigh voetfel bringeil;
Daer is een groot beleyt in alle kleyn gerut,
(;teen diertje fonder hey-1, geen iiertje fonder nut.
Het flechtfte van den menfch, bet Ilimfte van de dieren ,
Dat weet de wijfe God tot ons behold te ftieren:
\Vie Bit befeffen kan, en treft het recut befluvt ,
Die vint'er wijfheyt in, en treckt'er voordeel 'lot
Nu is'et wecler tijt naer olden wegh te keeren ,
Op dat de jonge vrou ten vollen mochte leeren ,
hoe dat in alle dingh de liefde client gebout,
De liefde, die het buys in foete banden bout.
wat immer kan gefchieden ,
Wat oyt gebeuren
Paft noyt, o jonge vrou, van uwen man te vlieden !
Wat onweer dater ruyft, of wat'er omme-gaet,
Siet, datje nimmermeer uw eyge port, en laet:
Daer fijnder onder a genegen om te prnylen ,
Die loopen uyt, den buys by vreemde lieclen huylen,
Die loopen door de ftadt, en ick en weet Met waer,
En waken over al haer klachten openbaer:
Daer fijn'er even noch die alle kleyne dingen,
Die, oock bet minfte woort, haer moeder overbringen;
De moeder weclerom, by wijlen al te
Verleent een gunftigh oor en ftijft bet ongeval.
Die raet dat ja, de vrou haer elders fat vertrecken ,
En wil oock even daer een betide laten dean;
Ja, feyt: foo maer bet wijf wil tijden op de loop,
De man fal fachter gam, en geven beter koop.
Maer neen, geliefde, neen, al valt'er iet te klagen ,
En wilt'et niet te licht u w moeder over-dragen ;
Hebt op uw weerde plicht een wijfer oogh-gemerek ,
Te klagen buytens huys is enckel kinder-werek.
Soo plagh een Venus wieht, vol onbedachte raneken ,
Ontrent fijn moeclers fchoot wel eer te komen jauckcii ;
Gelijck het geeftigh volck, dat op de Fame fweeft,
Ons met bedeckte jock genoegh te kennen geeft.
Het clertel weelde-kint., tot fpel alleen genegen,
Had eens een luftigh velt tot fijn vermaeek gekregen ;
Fen koele forcer-lucht, die uyt den Weften
Die Innate dat bet wont vol reboone bloemen
Daer fprongh de lecker om, daer fat by aen der hoyden ,
Daer vloogh hy door bet wont, daer fagh by in de weyden;
Hy riep de nimphen uyt, by liep aen alle
Tot dat hy daer een korf vol kleyne bijen vain :
Hy fagh een bly gewoel, by hoorde geeftigh finger,
Hy roock een foeten gear, bet fcbenen moye dingen;
Hy riep: wat fraeyer fpel, en wat ea) lurtigh dal!
Hier is 't dat my het wont. met honigh fpijlen 101.
Hy keeck eens wederom al wat de bijen deden ,
Hy knelde met de boogh de beerjens op de leden ,

1) Son dat het fehier overal en fonderlinge in de huyshoudiuge plaetfe heeft , dal den Apoll( .1 Paulus op een undere gelegentheyt gefeyt heeft, 1 Cot. , 12. 22: Ds' leden Iles I eljuema die ona
duneken tie lwaekfte te wefen , die fijn de noodigfte.
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En drilde weder heen; ten leften riep het wicht:
„teen luft en lijt verdragh, de fuycke dient gelicht!"
Maer als hy toen begon in 't byen-huys te breken,
Soo wort het naeckte kint aen alien kaut gefteken,
En over al geftraelt; hy, fiende dit gevaer,
Liep na fijn moeder toe, en liet den honingh daer.
Hy klaeghde fijnen noot, hy toonde duyfent wonden,
Hy riep: „voor foet, eylaes! heb ick'et fuer gevonden,
Ick lijde voor de luft een droevigh ongeval:
Daer iemant honigh wacht is dickmael enckel gal.
Ach, moeder, wat een pijn! hoe ben ick dus gequollen?
Hoe ben ick over al met bobbels opgefwollen?
Hoe ben ick dus geftelt? dus leelijck afgemaeckt?
Hoe is mijn teere jeught in defe noot geraeckt?
Hoe kan foo kleynen dier foo grooten pijne maecken?
Hoe kan foo teeren ftrael tot aen het herte raecken?
,•
Ey, lieve
moeder, help! het doet te bijfter feer,
'k En koom ontrent de byen na defen nimmermeer."
De foete Venus loegh, en gingh hem weder vragen:
„Wat is'er, lieve loon? wat valt'er al te klagen?
Bedenckt, hoe grooten leet van uwen boge fpruyt,
En die het al beroert, is maer een kleyne guyt.
Al quelt u dit en gint, noch dient'er niet geweken,
Het foet is aengenaem, of fchoon de bijen fteken;
Die om een foeten mont ontrent de bijen dwaelt,
Moet lijden met gedult, oock als hy wort geftraelt."
Indien'er iemant meynt, dat, wat'er is gefongen
Van al het geeftigh volck, is drift van losfe tongen,
En reden fonder Plot, en kluchten fonder fin;
Die is te mael bekaeyt, daer fteken kruymen in:
Het kint, dat . vleugels heeft, vertoont de jonge dieren,
Die om de minnevlam, gelijck de muggen, fwieren;
De vrijers fijn de byen, die pijpen wonder foet,
Het fchijnt dat haer bejagh is enckel honigh-vloet.
Maer als het weelde-kint laet fijnen luft vervoeren
Om met een ftouter hant de bijen aen te roeren:
Dat is, wanneer de maeght, gedreven van de jeught,
Meynt in een ander huys te vinden hare vreught.
Dan mift fe menighmael haer voorgenomen eynde,
Om datfe niet en vint den honigh, diefe meynde;
De man, die niet en is geduerigh even foet,
Spreeckt dickmael eenigh woort, dat prickelt haer gemoet:
Het huys, en fijn gevolgh, veroorfaeckt menigh treuren,
En, dat men binnen jaers gemeenlick fiet gebeuren,
Baert onverwachte pijn, verweckt een vreemt gefwel,
En maeckt aen alle kant een bitter huys-gequel.
Wat raet in dit geval? fy ftelt haer om te fuchten,
En wil, wanneer het nijpt, tot hare moeder vluchten;
Die is haer eenigh heyl, haer trooft en toeverlaet,
Die hoort al wat'er fchuylt, en wat'er omme-gaet.
Daer roept de jonge vrou: „ach waer ick eens genefen!
Ick woude, fonder man, geduerigh maget wefen;
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Maer fiet, de befte trooft die moeder geven kan,
Is niet als: „flechte duyf, keert weder naer den man!
Waerom uyt uw bevangh om eenigh leet geweken?
Ghy geeft oock menighmael niet al te foete fteken,
Daer is (naer ick'et merck) van beyde zijden fchult;
Dus fmoort'et onder u, of lijt'et met gedult."
De vrouwen fijn verdoolt, die uyt den huyfe vlieden,
En klagen haren noot oock by de vreemde lieden;
Men vint'er menighmael, die, mits een fotte vlucht,
Oock om haer eerften ftant niet weynigh zijn beducht.
Al heeft een jonge vrou by wijlen ftuere vlagen,
Daer fijn beleefde mans die hare fwackheyt dragen,
Soo lange fy het leet in hare kamer fluyt;
Maer als het buyten vlieght, dan is de vrientfchap uyt.
Dan wort de man geneyght fijn eere voor te fpreken,
En even voor het volck in fchelden uyt te breken,
Dan wijckt fijn wrangh gemoet van alle foetheyt af:
Tot openbare fond' een openbare ftraf!

Een wijf, niet langh getrout, die hares mans manieren,
Of niet en had geleert of niet en wilde vieren,
Sprack dickmael fchots genoegh; voorwaer, een flecht begin
En voor een jonge vrou en voor een nieu germ:
En als haer dan de man het fwijgen wou gebieden,
Soo woufe metter daet tot haere moeder vlieden;
En hier toe wert het wijf ten leften foo gewent,
Dat fy het vluchten hielt als voor een dreygement.
Eens, op een avont-ftont, als defe lieden keven,
Het wijf, door gramme fucht ten hartften aengedreven,
Liep naer het voor-huys toe, en riep daer overluyt:
„Ick wil van ftonden aen, ick wil ten huyfen uyt!"
De man, die des te meer de fchande wou beletten,•
Gingh met een fnelder loop fich voor de deure fetten,
En hielt de vrouwe daer, al wasfe vinnigh gram,
En trock het nacht-flot af, en gingh van daer hy quam.
Sy, noch te meer geftoort en felder uytgelaten,
Springht knap ter venfter uyt, en geeft haer opter ftraten;
En op den ftaenden voet, geen menfch en weet'er hoe,
Loopt in haer vaders huys, en nae haer moeder toe.
Daer vanght de pruylfter aen haer handen om te wringen,
En met een groot gewelt haer tranen uyt te dringen,
Daer maecktfe wat'er fchuylt haer moeder openbaer;
Die hoort het fpeeltjen aen, en hout haer dochter daer.
Het was den ganfchen nacht na dit verfchil geleden,
De man doet geen vervolgh, maer hout hem foo te vreden;
De vader van de vrou gemoet hem op den dagh,
Die groet hem hens genoegh, maer vorder geen gewagh.
Dat quelt den ouden man, en feyt, met goede reden:
„Hoort vrouwe, dit gepruyl en diende niet geleden,
Ghy draeght u (naer my dunckt) in defen wat te mal,
Ick vreefe dat ons volck van een vervreemden fal."
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De moeder, na de faeck te hebben overwogen,
Ten eynde dit verfchil niet hooger fy getogen,
Roept ftracx een fnege meyt, en fpreeckt uyt voile laft :
„Gaet tot mijns dochters man en noot hem hier te gaft."
De meyt gaet haren gangh; de fwager wort gebeden,
Die koomt ter rechter uyr vrymoedigh aengetreden;
Men wort, aen fijn gelaet, geen korfel hooft gewaer,
Hy eet, en drinckt, en lacht, gelijck als voor en naer.
De tijt van fcheyden koomt, de nacht begint te vallen,
Men ftaet van tafel op en vorder niet met allen
Als: „vader, grooten danck van uw beleeft onthael" ;
Hy ilaet den mantel om, en maeckt hem uyt de fael.
De vader ftaet verbaeft; maer, fonder lange dralen :
„Gaet (feyt by tot den knecht) mijn fwager wederhalen,
Loopt hem in haeften na, en roept hem van de ftraet,
Ick hebbe noch een woort te feggen, eer by gaet."
De man koomt wederom; daer gaet de vader vragen,
Waerom hy met'et wijf niet eens en weet te dragen,
En of hy jaren langh wil levee in gefchil?
En of hy daer in huys fijn vrouwe laten wil?
De man gaet fachtjens aen, en opent fijn belangen :
„Ick wil oock even nu mijn wijf in huys ontfangen,
Behoudens datfe my betoone metter daet,
Dat fy in dit verfoeck ter goeder trouwe gaet.
Voor al, haer korfel hooft moet beter Peden leeren,
Sy heeft mijn huys ontfticht, fy moefet weder eeren ;
Sy koos, uyt eygen raet, een onbekende baen,

Sy moet, op mijn bevel, gelijcke wegen gaen :
Sy moet de reyfe doen, en komen ingedrongen
Juyft door het eygen gat daer uyt fy is gefprongen ;
En foo en ghy en fy des niet en zijt gefint,
Ghy, vader! zijt gegroet, en, moeder! hout uw kint.
Hier fchiet de moeder toe, en gaet haer fwager vleyen ,
De dochter koomt'er by, en fet'et op een fchreyen,
De vader neemt het woort, en doet een langh gefpreck
Hoe dat een jonge vrou moet buygen haren neck.
Naer onderlingh beklagh, de vrede wort gefloten,
En met een frisfchen dronck van nieuwen aen begoten ;
Het wijf, hoewel geftoort, moet buygen haren fin:
Sy klam te venfter uyt, fy quam te venfter in.
Daer mede was de luft van loopen wegh-gedreven ,
En federt wift men nooit of defe lieden keven ,
En fchoon daer eenigh woort by wijlen rijfen mocht,
Ten quam, na dit geval, noyt in de ruyme locht.
Vriendinnen! wat'er valt, haet diergelijcke rancken ,
Duyckt onder uwen man, ghy fult'et u bedancken ;
Of fchoon u Griet en Trijn wat in het oore blaeft,
Ey! flaet'et in de wint, voorwaer het is geraeft.
Men fiet dat menigh volck, van over lange tijden,
De vrouwen onderwees om dit gebreck te mijden,
Te Romen, als de bruyt quam tot den bruydegom,
den greep de jonge maeght, en draeyde luftigh om,
En fwierde met de bruyt, om, door het omme-keeren,
Den wegh, van daerfe quam, haer of te mogen leeren;
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Ghy, fchoon men dit gebruyck niet meer en onderhout,
keert noyt wederom, wanneerje fijt getrout!
Men vont een ander lant, daer met een fwellen wages
De bruyt wert uytgevoert, en naer den man geclragen,
En als de jonge maecht ter rechter plaetfe quam,
Soo wert de ganfche koets gegeven aen de vlam.
Dat was genoegh gefeyt: de wegh is afgefneden,
Soo datje nimmermeer en mooght te rugge treden:
Wel, temt dan uwen geeft en uwen losfen voet,
Hier is'et daerje woont, en daerje blijven moet.
Als Agar Sara fagh in gramfchap aengefteken,
In plaetfe van de wrock door fmeeken af te breken,
Soo fteltf'et op de loop, en geeft haer in het wont,
Als offe by het wilt fou vinden haer behout;
Doch alsfe met gevaer gingh aen der heyden dolen,
Soo is haer by' den Heer het tegendeel bevolen;
Daer koomtfe weder t'huys, en, met een groot berou,
Moet, tot een meerder fmaet, haer buygen voor de vrou.
't Is dwaefheyt hart te fijn, en liever wegh te loopen,
Als door een buyghfaem hert den pays te willen koopen;
En wijl men immers eens moet komen tot den foen,
Soo raed ick alle twift ten eerften af te doen.
't Is beter inder haeft, en eer de tochten groeyen,
En eerder iemant vreemts met u behoeft te moeyen,
En eer een kleyne vonck verweckt een groote vlam,
De fchapen, foo men feyt, te fchutten voor den dam.
Bedenckt eens, jonge vrou, hoe veel gebuer-klappeyen,
IIaer monden open doen, en in het breede weyen ,
Wanneer een jonge vrou in hare plichten milt ,
En, ors ick weet niet wat, met haren hoeder twift ;
Bedenckt, foo defer een uw fchande koomt te weten ,
Hoe breet fy alle dingh fal pogen uyt te meten,
Hoe wil haer flabbe gaen ! bedenckt dit alle tijt,
Doch meeft als nw gemoet wil fwellen van de fpijt.
Gelijck de medecijn het boofte van de flangen
Tot nut en heyl gebruyckt ; gelijck de menfchen vangen
Al wat'er in het wout is uytter maten wreet ,
En maecken van het bont een befte winter-kleet ;
Soo moet de fnoode gift van defe vuyle flecken
De vrouwen tot behulp van goede dingen ftrecken.
Siet, dat u tegen is en die u qualick wil,
Kan heelen uw gemoet, kan heelen uw gefchil.
Het is de befte greep , in plaetfe van te wreken ,
In fpijt van achter-klap, het twiften af te breken :
Wie door een quade tongh verbetert fijn gemoet ,
Doet fijnen vyant leet , en fijne vrienden goet.
Ghy dan , om aen den nijt tot geen vermaeck te ftrecken,
En niet door al de ftadt met u te laten gecken,
Of weeft geduerigh eens of, fooje fomtijts twift,
Maeckt dat'et onder u in ftilte fy geflift.
Err

1) Siet hier van het Landt-boeck van Baptifta Port. cap. van de dnyven.
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Waer yemant bijen hout , daer ache men goet te wefen,
Dat in het bijen-huys gedommel is gerefen ;
Gedommel in de korf is, in der bijen lant,
Een teycken van geluck en van een goeden Rant.
't Is anders met de trou, en met de vrou gelegen ,
Ick wenfch in dit geval, dat jonge lieden fvvegen
Ten ftaet'er niet te wel ontrent het echte paer ,
Indien men op de ftraet haer tieren wort gewaer.
Maer hier dient oock de man te worden aengefproken ,
Want door hem wort de ruft oock menighmael gebroken ;
Hoe menigh felfaem hooft maeckt dat de vrouwe fuck,
En in den huyfe treurt, of uyt den huyfe ylucht !
Is yemant van het volck genegen om te weten,
Hoe dat een teere maeght haer moeder kan vergeten ,
En hoe een jonge vrouw fal hangen aen den man ,
Soo datfe nimmermeer van hem gedueren kan;
Die fie, hoe menigh kint fijn duyve kan gewennen
In nieuwe keten fijn , en vreemde neften kennen;
En hoe de wilde vlucht , oock fonder eenigh Plot ,
Blijft in een kleynder huys, en op een enger kot.
Geen duyve, foo het fchijnt, is immer .wegh gevloden,
Indienfe met komijn, in honigh opgefoden,
Is door een nieuwen heer van eerften af gevoedt ";
Soo veel, beminde vrient, foo veel vermagh het Poet !
Gaet even foo te werck ontrent de jonge vrouwen ,
Ghy fultfe fonder dwangh van loopen wederhouwen:
Daer paft op dit geval noch gerfte, noch komijn,
Het aes voor defe vlucht moet enckel honigh fijn.
Beleeftheyt, ware fucht, . en fachte troetel-woorden
Sijn hier en over al de befte minne-koorden;
Belieft, o vlijtigh man, belieft een jonge vrou,
En leght in honigh-raet de gronden van de trou.
Beelt u voor feker in , dat alle teere finnen
Tot liefde fijn gemaeckt , door liefde fijn te winnen ,
Met liefde fijn gewieght; de liefde van den man
Is die een vluchtigh hert in huys gewennen kan.
Hier maen' ick al het volck, dat veeltijts gantfche dagen
Is befigh om een haes of ander wilt te jagen ,
Dat meerder luften heeft ontrent een vreemden bout ,
Als by een aerdigh kint, of aen een vrouwen mont;
Hier men' ick al het volck , dat by de flemp-gefellen
Doet met een eeuwigh nat haer vette buycken fwellen ;
Dat met de blinde kaert of met den teerlingh fpeelt ,
Terwijl een jonge vrou fit aen den heert en queelt ;
Hier maen' ick al het volck , dat verre plagh te reyfen,
En meer om haer bejagh als om het wijf te peyfen,
Hier maen' ick al het volck dat in den huyfe wrockt,
En by het buyte-volck met vollen monde jockt;
Hier maen ick al het volck, dat hare jonge leden,
En tegen alle recht en buyten alle reden,
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En tegen alle fucht van God en fijne vrees ,
Gaet paren in het bed met eenigh ander vleefch:
Leert yder in het zijn op uwe faecken letten ,
Leert , daer de reden eyft, uw jonfte neder fetten ;
Die God fijn offer-werck, den Prins fijn tollen geeft,
Die leere dat een vrou oock hare rechten heeft.
Noch bid ick al het volck, dat onder duyfent boecken
Geduerigh befigh is om dit en gint te foecken ,
In eenigh ftil vertreck te plaetfen dit beflagh,
En niet als bly gelaet te brengen aen den dagh.
De fronfen in het hooft , die alle vrouwen haeten ,
Sijn noodigh afgekeurt , en dienftigh nagelaten;
Befwaert uw koetfe noyt met eenigh hoogh gepeys
Maer geeft aen bed, aen heert, en tafel haren eyfch.
Laet boecken , diepe forgh , en groote dingen blijven
Ter plaetfe daer men plagh te lefen en te fchrijven;
Wie ftaegh en buyten tijts blijft hangen aen den boeck ,
Doet onrecht aen de vrou, en fmaetheyt aen den doeck.
Doch , als hier in de man fijn jonfte fal betrachten ,
Soo moet haer wederom de vrouwe neerftigh wachten ,
Door ick en weet niet wat te ftoren fijn verftant ,
Wanneer hy fijnen geeft in hooge faecken fpant.
Het is van outs gelooft , dat meeft de fchoone vrouwen
De mannen in de kunft geweldigh wederhouwen;
En dat een lath, een lonck, een lucht van haren fchoot,
De boecken nederwerpt, de kasfen ommeftoot.
Ghy daerom, jonge vrou, die niet en wilt gehengen ,
Dat yemant door het huys fal boecken mogen brengen,
Verfchoont oock uwen man , en doet hem geen belet
Wanneer hy met den geeft fich in de boecken fet.
Soo doende , fal de man niet befigh mogen wefen
Om tegen uwen fin aen tafel yet te lefen ,
Niet befigh mogen fijn (ick ftelle defe wet)
Met boecken aen den heert of in het fachte bed.
Of foo misfchien de man, in kamers of in falen,
Wil brieven, out gefchrift, of boecken laten halen ,
En dat hy lefen wil wanneer hy fpreken fou ,
Soo is het boeck-geheym geopent aen de vrou.
En weder, foo het wijf, eer datfe wort geropen ,
Koomt tot het fchrijf-kantoir ontijdigh ingeflopen,
Soo is'er voile macht geboren aen den weert
De boecken , als hy wil, te brengen aen den heert.
Leert daerom, jonge vrou, (foo wy te voren feyden)
En ftonden gade flaen en tijden onderfcheyden ,
Naer dat de reden eyft; al is het jocken foet,
Noch komt'er oock een tijt wanneer men- blocken moet.
Ghy weder, vlijtigh man , leert uwe vreughde mengen ,
En niet als foet gelaet aen uw gefelfchap brengen;
Sit by haer niet en dut , of al te diep en peyft ,
Maer doet een foet verhael , naer dat de reden eyft.
De gront van uw gefpreck dient boven al te wefen
Iet, waer des Heeren naem magh worden uyt geprefen ,

Te weten: hoe de menfch genaeckt het hooghfte goet ,
En wat een reyne ziel hier vrolick leven doet.
Hoe al de werelt dwaelt in veelderhande Taken ,
Hoe vaft de menfche flaept , oock daer hy dient te waken ,
Hoe alle vreught verdwijnt gelijck een losfen droom ,
En hoe ons leven vlucht gelijck een fnelle ftroom.
Oock hoe men ongemack en alle fware tijden
Moet fonder onverdult en fonder morren lijden ;
En wat het recht gebruyck van alle dingen fy ,
En wat een 's menfchen hert maeckt van de tochten vry.
Dit dient van yder man dus waer te fijn genomen,
Naer dat de tijt vereyft, en naer de faecken komen ;
Een die fijn weerde vrou met reden niet en fticht ,
En heeft niet recht geleert de ware manne-plicht.
Doch , als ghy befigh fijt ontrent de fwacke vaten,
Soo wilt fe niet te laugh in hooge dingen laten;
Maer tracht om over-hant te brengen aen den dagh,
Dat haer bewogen hert tot vreughde leyden magh.
Vertelt haer met befcheyt, wat in verfcheyde fteden
By defe wort gedaen , by gene wort geleden ;
Brenght foete fpreucken by van eenigh deftigh man ,
En wat haer met vermaeck ten nutte dienen kan.
Wien is'et niet bekent , dat veel te mogen weten
Is aen een edel hert gelijck een lecker eten ?
En dat van alle tijt de menfch in fijn gemoet
Door hooren wort gefticht, door leeren aengevoet?
Ten fijn geen lieve mans, die haer geminde vrouwen
Niet met een foet verhael by wijlen onderhouwen;
Sy, die met eygen wil haer bannen van de ftraet,
Ontfangen met vermaeck wat buyten omme-gaet.
Hier dient alleen beforght, door luft van nieuwe dingen
Niet tot het innigh mergh van iemant in te dringen ,
Niet met een nijdigh oogh te loeren over al,
Of met vermaeck te fien eens anders ongeval.
Noch dient te fijn gemijt , tot vuyl of weeligh mallen ,
Als ghy te famen jockt , oneerlick uyt te vallen;
Weeft hens in uw gelaet ontrent uw wederpaer,
Want foo ghy dertel fijt, haer fchaemte lijt gevaer.
Het kuys en eerbaer root, der vrouwen befte gavel ' ,
Wort door een geyle tongh allenxkens ondergraven ;
Soo dat een eerbaer wijf, door ongefouten praet,
Haer aengeboren aert ten leften achter laet.
Het is een oude leer , dat onbefchaemde reden
Doen hinder, metter tijt, oock aen de befte Peden;
Door middel van het oir foo wort de fiel gefticht,
En door het eygen lit foo wort het herte licht.
O fchaemte, dier juweel! o cierfel van de vrouwen !
Ghy dient in haren geeft geduerigh onderhouwen;
Want raeckt haer weligh hert eens buyten uw gebot ,
Soo wort haer teere fchoot een deure fonder flot.
Nu tot ons eerfte wit : in plaetfe van te vluchten,
Of elders daer het valt uw klachten uyt te fuchten ,
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Getroude lieden! hoort , ick weet u beter raet,
lieflicht het onder een al wat'er qualick gaet ' .
Ick weet een feker buys, daer twee gehoude lieden
Sick vieren over-hant , en foete gunfte bieden ;
Want fehoon daer rijft verfehil ontrent het huysbedrijf,
Men fiet'er geen gepruyl, men hoort'er geen gekijf :
Wat elders heeft de kracht een korfel hooft te wetten ,
Dat kan het eerbaer volck in ftilte nederfetten;
Want fchoon daer iet ontftaet dat d'een of d'ander fpijt,
Men fpaert'et altemael tot op een ander tijt :
En als het vinnigh bloet ter neder is gefoncken,
En dat bet boos gefwel ten leften is gefloncken,
Soo daeght de man het wijf, het wijf ontbiet den man,
Daer niemant van het huys haer Tien of hooren kan ;
Daer gaet het boeckjen op : men gaet'er overwegen
Hoe dat aen alle kant de faecken fijn gelegen ,
Men ftelt'er in beraet al wat een yder fchort ,
En wie fijn plichten doet , en wieder blijft te kort:
En , als na rijp beraet de feyl is uyt-gevonden,
Soo wort die fchuldigh is met reden in-gebonden ,
Met reden aengetaft , en dapper overhaelt,
Om dat by van den wegh der liefden is gedwaelt ;
Die moet , van ftonden aen en eer de rechters fchey den ,
Beloven op een nieu fijn herte foo te leyden,
Dat alle wrevelfucht en korfel onverftant
Sy, met een ftaege forgh, gehouden in den bant.
Daer gaen de lieven been met vaftgeftelde finnen
Geen fpijt of hevigh bloet op hen te laten winnen ;
En, tot een vaft gemerck van foo te willen doen ,
Soo wort het vredebont verfegelt met een foen.
Eck prijfe dit gebruyck , en ftont bet my te wenfehen,
Tek gunde dit beleyt aen alderhande menfchen;
Want foo in yder buys dit wierde na gedaen,
Ick meyne voor gewis het fonder beter gaen.
Een man heeft menighmael, 'k en weet niet wat gebreken ,
Oock die by niet en kent , een wijf verkeerde ftreken ,
Oock diefe niet en merckt ; en feet, dit onderfoeck
Leert al wat qualick ftaet , en haeltet uyt den hoeck.
Een koorts is fomtijts nut ontrent de fwacke liken,
Out datfe geen vergif laet in de leden blijven ;
Om datfe vuyle flijm en alle quade fucht
Kan jagen uyt de maegh , en drijven op de vlucht.
't Is dienftigh menighmael malkander wat te feggen ,
Op dat geen oude wrock blijft in den boefem leggen ,
Op dat de bitfche gal magh ruymen door den mont ;
Men wort oock aen de ziel met fleck te fijn gefont.
Wanneer bet jonge paer woont eenigh by malkander ,
En niet en leeft in vyer gelijck een Salamander ,
Noyt voor de bueren twift of voor de boven kijft
Soo wort haer heyder macht in alle dingh geftijft ;

Maer foo het echte volck doet openbare klachten ,
Geen vrient of nagebuer, geen meyt en fal haer achten ;
(Teen dingh dat haer gefagh foo voor de lieden breeckt,
Als dat het lieve paer te famen leppigh fpreeckt.
Het wijf moet over al met haer exempel leeren,
Hoe dat een ftege meyt moet haren meefter eeren ;
Weet dat het dienftbaer volck geen eere bieden kan ,
Ten fy dat eerft de vrou wil eeren haren man.
Doch wat u overkomt , of hoe 't er is gefchapen,
Ick rade nimmermeer van uwen man te flapen ,
Het valle foo het magh, gaet evenwel te bed;
Daer wort verftompte min van nieuwen aen gewet ;
Daer wort de fpijt gedoot , en alle nijt verdreven,
Daer wort men weder eens oock daer men heeft gekeven ,
Daer wijckt de koude fucht en alle droeve pijn,
Daer rijft een nieuwe vreught gelijck een fonne-fchijn.
Maer boven alle dingh foo dienen echte wijven
Ten hooghften aengemaent, in 't bedde niet te kijven ;
Want als'er onluft rijft van daer men vrede wacht ,
Soo is de foete tron in droeven ftant gebracht.
Vriendinnen, als ghy komt ontrent de fachte pluymen ,
Laet twift, en overmoet , laet harde finnen ruymen ;
Het bed is overal een haven van de ruft ,
Hier dient al wat'er brant te worden uytgebluft :
Sich in het fachte dons tot twiften af te wenden ,
Dat is de weerde trou in haren tempel fchenden :
(Thy, breeckt ten minften hier de gronden van de fpijt,
1)e fwaen en haer gevolgh is Venus toegewijt.
Maer yemant fal misfchien op onfe rijmen kijven,
Onl datfe veel te langh in defen handel blijven ;
Maer, lieve, met verlof : de foete vrede plicht
Is vry een grooter werck als voor een kleyn gedicht.
Men geeft een langen tijt oin wel te leeren fpellen
Om letters na de kunft , en foo het dient, te ftellen;
Men buyght en tongh en mont en finnen altemael ,
Op dat men leeren magh een overwaelfche tael.
Men leert met alle vlijt een doeck in ftucken breken ,
En hoe het dient gevult door veelderhande fteken ;
Men leert een vreemden naet met tijt en harden dwangh,
En bier op fuft de jeught geheele jaren langh :
Maer 't is een meerder kunft, een deel verdraeyde finnen
Te brengen over een, en weder in te winnen,
't Is vry een grooter werck de tochten van den haet
Te brengen tot gedult, en op de rechte maat;
't Is ja, van meerder vrucht beleeft te konnen fpreken ,
En door een foeten aert den wrevel af te breken;
Wel, leert dan met gedult , befette vrouwen, leert
Hoe dat men huys-krakeel tot foeten vrede keert.
Dat fal u nutter fijn en beter konnen ftercken ,
Als iet dat komen magh van al het fpelle-wercken ,

1) Verum eft, quod vulg6 dicitur, familiam non admiuiftrari ridendo res interdum poftulat admonitionem, interdum expoftulatiouem , nonnunquam etiam objargationem ; mum ab his oportet
omuem morofitatem ac amarulentiam abesfe; talibus monitis plus proficitur, Tam clamoribus. Erafm. de Chrift, conjug.
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Het fal uw meerder gunft verwecken by den man ,
Als yet dat u de priem of naelde geven kan:
En des al niet te min, foo dienen alle mannen
Tot foo een noodigh werck haer finnen in te fpannen ;
Al fpreeck ick tot de vrou , veel dingen fijn gemeen ,
Soo dat ick oock den man en hier en elders meen.
Nu hoort dan nog een woort : het fchijnt de lieden vragen,
Hoe dat een echte wijf haer dan behoort te dragen,
Wanneer een korfel hooft foo buyten reden gaet ,
Dat hy een teere vrou met harde vuyften flaet.
Ilet (tuck dient onderfocht. Doch, eer hier in te treden ,
Soo wil ick onfen man een weynigh over-reden ,
Op dat fijn edel hert , geroert door ohs gedicht ,
Mocht prenten in de ziel de rechte manne-plicht.
Men vint een vreemde ftraf, gebruyckt in oude dagen ,
Als eenigh wrangh gemoet een N ye wilde plagen
Men bont die fchuldigh was, men fioegh hem op bet vel,
Juyft na de rechte maet van eenigh fnaren-feel.
Gelijck, wanneer men danft , de leden nederfincken
Of rijfen in de lucht, al na de fnaren klincken ,
Juyft, op gelijcke wijs foo gingh het met de fweep,
Die even met de klanck hem in de leden neep 1);
Vraeght yemant waerom . dat ? men wilde met de Ilagen,
Niet flechts alleen het lijf, maer oock de fiele plagen ;
Want, dat eens herte-luft en vreughde plagh te fijn ,
Dat werd daer herte-leet en 4tytgefochte pijn.
Dit paft op uw bedrijf, trou-fchender , menfche-plager,
Siel-pijnder,, huys-verdriet , muyl-ftooter, vrouwe-{lager,
Vreught-breker, minne-beul, -in 't korte, rechte jan ,
Niet weerdigh om den naem te dragen van den man
(Thy quetft uw wederhelft met uwe rappe leden ,
Die maer tot vrou-behulp de man en moet befteden;
Ghy quelt uw bed-genoot met uwe rechter hant ,
Die van de weerde trop haer was het eerfte pant.
Het lid dat eygen is om haer alleen te ftreelen ,
Om uw beleefde gunft haer uyt te mogen deelen ,
Dat laet fijn eerfte wit en oeffent wreede ftraf,
Dat fnijt het foete bout van alle vrientfchap af.
(Thy halt aen uwen God voor alle man gefworen,
Dat fy was uw vermaeck , uw fiel en uytverkoren ,
Uw trooft , uw weerde bruyt , de luft van uwe jeught ,
Uw lieve torteldayf, en uwe ganfche vreught ;
Waer fijn op defen tijt, waer fijn uw fchoone woorden ?
Waer al het laugh gevry, en al de vafte koorden
Te voren bier gebruyckt? waer uwe foete mont,

Die u aen hare gunft met duyfent eeden bont ?
Gewis, eon fwacke vrouw is vry genoegh geflagen ,
Die hare jeught verflijt met uwe vrucht te dragen ;
Die niet een fware pijn haer kinders baren moet ,
En noch het teer gewas met eyge borften voet ;
Hier client geen ander fucht als enckel medelijden ,
En met een foet gedult haer krancken aert to mijden
Of foofe vat beftaet dat limners niet en finyt,
En doet haer geen gewelt , maer lachtfe liever nyt
Het purper , dat'er waft, op hare teere wangen ,
Is met een harde neep, niet flagen niet te prangen ;
Is voor geen felle vttyft of ander leet gemaeckt,
Maer door een fachten mont te worden aengeraeckt.
De vrou is uyt het lijf van haren man gekomen,
De vrou is uyt de borft van haren man genomen;
Het is dan onverftant en niet als vinnigh bloet
Dat tot den boefem client te treden met den voet.
Het wort tot heden toe , bynaeft in alle lanclen ,
Gerekent by het volck een van de meefte fchanden ,
Als yemant fijn verftant foo verre dwalen laet ,
Dat hy een teere vrou met flagen ondergaet 5 .
Een die fich van de gal foo verre laet verwinnen ,
Betoont voor alle man een onmacht in de finnen ;
Ach! Cato was te wrangh : die fett' een raet.s-heer af,
Om dat hy buyten tijts fijn wijf een foentjen gaf "';
Hy mocht op beter gront de vrouwe-fmijters plagen,
Ontnemen haren ftaet, en uyt den lande jagen ;
Want lie in foete min fich wat te buyten gaet ,
Is vry een beter man, als die fijn vrouwe flaet.
Een (lie fich hier vergeet, fal, voor fijn ganfche dagen ,
De gront van alle gunft uyt haren boefem jagen,
Al vleyt hy naderhant, al ftreelt hy wonder Peer,
Hy krijght geen rechte fucht, geen ware liefde lacer.
Ick weet dat dees en geen dit anders willen drijven ,
Ja, met een ftoute pen voor al de werelt fehrijven ,
Dat menigh felfaem wijf noyt man ten vollen arlit ,
Voor datfe tot de tucht met flagen is gebracht.
Men vint in onfen tijt van feker man gefehreven ,
Die tot de foete min met flagen Wert gedreven;
Men hoort van feker wijf , die nimmer liefde droegh
Dan als een dulle kop haer op de leden floegh 7'.
Maer die verkeerde heft, gebouwt op vreemde gronden ,
En is in onfe kuft to geener tijt gevonden ;
Al wat tot liefde client wort in het Zeeufche lant
Door gunft en foet onthael niet met de vuyft geplant.

1) Au pais de Tofcane on chaftioit les efclaves au fon de flutes, ou des autres inftruments de Mnsique. Plutarch an traicte de la Colere.
quidem vir appellandus eft potius , quam {era) & patricidae & matricidae fimilem dixeris. Chryfoft. Hom. 26. in 1. Epift. ad Corinth. Cato, vir alioquin fexui foeminen
2) Hujufmodi vir
parum amicus, non esfe verberandas uxores propter domeftica mnla conteudit ; & hoc qui faciunt , non mines peccare, dixit, atque eos , qui Deorum fimulachra polluunt. Plutarch. in vita Caton()
3)

Quis earum non mifereatur propter obfcquia, quae mantis praeftant , propter partus periculum, & ipfam liberorum procreationem , propter, quae multa jure noftro invents flint privilegia.

L. asfiduis. C. qui Pot. in Pign.
4) Malam mulierem potiils rifu, quern baculo caftigabis. Bernard. Epift. de curl & reg. rei fam.
6) Surma injuria eft vitae fociam & in rebus neeesfariis tibi conjunctam, tanquam mancipium ignominia afficere. Chryfoft. Horn. 26. in 1. ad Corinth. 11.
6)

Titus Flaminius it Calcine cenfore Senatu moths dicitur, quod uxori ofcultim tulisfet praefente fills.

7) Mofchae mulieres, nil i 11 viris & faepe, & vehementer pugnis, ant fuftibus dedoleutur, odiofe re ab ills haberi fufpicantur. Quaguinus in fuse Mofcov. Zuing. theat vit. hum, vol. 1 lib.
6. cap. verbere. Vide Cainerarium in meditation, Hilt.
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Men fegge wat men wil, in my fal niminer komen
Dat vrouwen onverftant met Hagen wort genomen ;
lick vind in tegendeel dat wie een vrouwe fmijt,
Verweekt in haren geeft een onverfoende fpijt
Al Not een billick man van vrouwen wil bejagen ,
Dat nioet door gunfte fijn , en met door harde flagen
Het is in dat gefin ten beften niet geftelt ,
Daer facia tot echte min moet rijfen uyt gewelt.
Het is nyt vryen wil dat jonge lieden trouwen,
Het is uyt vryen wil, dat fy de werelt bouwen ;
Al wat nyt vryen wil niet ander hen gefehiet ,
Maeckt huyfen vol geraes , en herten vol verdriet.
Een Meer magh fijnen knecht oock met de hant kaftijden
Een leerlingh moet de plack van fijnen meefter lijden ,
De vader magh het kint met roeden onclergaen,
Maer noch vermagh de man fijn vrouwe niet te flaen.
Het edel trou-verbont , een fteunfel van de landen ,
Gaet boven alle bloet en haven alle banden ;
Al wat'er maeghfchap is, of ander vrientfthap
,
En heeft noch evenwel by echte lieden niet.
Ick wil in dit geval een korten regel geven ,
Een regel voor het bed en voor het echte leven;
Ghy, die met herten-luft wilt lange fijn getront ,
Siet datje defe les geduerigh onderhout:
Vernianen dient'er veel, berispen wonder felden;
Ten fy door hoogen noot, foo wacht u van te fchelden;
Doeh wat'er ruysfchen magh , of hoe de faecken gaen
En part , o faligh man ! uw vrouwe niet te flaen 2).
De feylen van het wijf fijn dienftigh afgefneden ,
Of moeten by den man in ftilte fijn geleden ;
Het is van ouclen tijt een regel in de trou:
Of leert , indienje kont , of lijt een fwacke vrou 3 .
Daer fijn in dit geval maer tweederhande wegen ,
Waer door een billick man fijn ampt behoort te plegen ,
Te weten : door de tucht of door een ftil gemoet ;
En wat ghy neemt ter hant , het is n beyde goet.
Kan yemant door de tucht fijn vrouwe beter maken ,
Het fal hem dienftigh fijn in veelderhande faker ;
Of woont hy by het wijf door middel van ver(lagh ,
Soo wort hy voor hem felfs vry beter als hy plagh.
Een yeder fy bedacht, dat even quade wijven

De mannen evenwel ten goede konnen drijven;
't Is rechte manne-faun , die in de tonge bijt ,
En niemant wort'er kloeck , als die te voren lijdt.
De koeck, die boven al in Hollant wort geprefen ,
En magh noch evenwel niet fonder peper wefen;
Al isle wonder foet , des echter niet te min
Soo fteeckt'er hier en daer een klautje gembers in.
Al (he het recut geheym van onfe monden kennen ,
En wijlen kinders felfs niet al te foet gewennen ;
Wel, neemt clan tot behulp en lijd'et in den doeck,
Dat yeder dienftigh acht oock in de foete koeck.
Wie fmaet en onluft hoort by wijlen gantfche dagen ,
En dan fijn herte geeft om fpijt te leeren dragen ;
Die wort ten leven fterck en krijght een vafter huyt,
Soo dat hy
verwint of uyt den boefem fluyt.
Men vint'er in bet lant, die even haer bedancken
En van een kribbigh wijf en hare ftuere rancken 4;
Om dat, met haer behulp, het eertijts vinnigh bloet
Is fedigh , is gefet, is uytter-maten foet.
(Thy, leert oock even Mier, leert uwe finnen buygen,
En nyt een grilligh wijf gefette tochten fuygen ;
Daer is een hooge fchool oock midden in de trou,
Men leert beleefde fucht oock van een ftuere vrou.
Het fehaep, dat Pontus voed , gaet dolen aen der heyden,
En pluckt aen alle kant maer alfem uyt de weyden;
En, lints het alle tijt alleen van bitter leeft ,
Gebeurt'et dat het beeft geen galle meer en heeft.
Iek wenfle (mocht'et fijn), dat alle jonge paren
Juyft van gelijcken aert met defe fchapen waren ;
Oily man, die overal de leyder wefen moet ,
Wort kloeck door ongeval, en uyt het bitter foet.
Maer foo noch evenwel aen yemant ander alien
Een man van defen aert in handen is gevallen ,
Vriendinnen, weeft beforght voor al te nemen acht
Wat eerftmael dit verloop heeft in het buys gebracht.
Siet, wijfe lieden felfs verklaren wel te weten,
Dat felden goede vrou wort van den man gefmeten,
Dat felden eenigh man fijn leet met handen wreeckt ,
Ten fy de vrouwe wrockt of met de tonge fteeckt.
Ghy, lift dan uw gemoet , en weeght uw vorigh fpreken ,
En foo door 111V bedrijf de man is afgeweken

1) Verberibus uxoria benevolentia in mortule odium vertitur, tammie faevum facpenumero adverfas maritum taxor concipit animum , ut multa inde delicta & interneciones fequantur. Sicuti Gsleotto principi Forolivienfi evenisfe legimus, cujus uxor Johanna, Bentivoli lima a rbothroni fe 1, viderepotieumcfr miar, , funulavit, & cum maritus , earn vifendi gratis, fob's ipfius cameram ingrederetnr,, ab inficliatoribus ipfum trucidari curavit. Jofeph. Pasf. Ravennas in regal. connubial. fol. 152. Adhibitis verberibus, morbus nou tollitur, fed exafperatur. Melchior Junius quaeft. Pont. part. 2.
Etiamfi quidam jus uxorem verberandi marito plena maim trilmant, hi male fit : non poteft enim dari exemplum Scripturae , ubi id ab align fancto & pio viro unquam fit factum, tametfi
ditficiles babuerint uxoris, ponderanda ad hoc exempla Mofis & Siphorae, Davidis & Michol, Jobi & ipfius uxoris, Abrshami & Same, Jacobi & Rachaelis, Tobiae fenioris , &c. nec nllo praecepto
Apoftoli nut abettin g Prophetae probatur. Vid. D. William. Gouge. Theol. Augl. Treat, of domeft. duties. Nnllum fit tam magnum peceatnm, ut ad verberandum uxorem te compellat. Chryfoft.
ad 1. ad Corinth.
3) BeM, Varro, uxoris vitium ant tollendum , aut tolerandum. Qui tollit vitium, uxorem commodiorem praeftat ; qni fert , fefe meliorem.
marl eft fol qni prend des querelles publiques avec fa femme, car fi elle eft boune , la doit favorifer, , afin
devienne Aire. Marc. Aurelius cap. 10.

foit meilleure ; fi elle eft mauvaife , it la doit foufrir,, afin queue ne

Socrates interrogatus , cur uxorem moribus adeb incompofitis domum duxisfet? refpondit, fie hahendam confuetudinem cum morofis uxoribus, (mem admodum qui, fe ad ftudium equeftre exercentes, parent &mos ingenii ferocioris , ut, fi eos fubegerint , caeteris utantur commodioribus.
4) Is, cui asfidua cum incornmodis fuis eft rixa , call= per injuries ducit, nec ulM mato poftea cedit. Senec. tract. cur bon. vir. main. Uxor fi molefta tibi fit, habes nude patientiae laudem
quaeras, nude difcas requiem optare, unde peregrinari ames, ubi vocem exerceas &c. Petrarch. de Remed. utrius. fort. Camerarius Med. Noriberg. de his its lufit.
Felle carent Ponti pecudes abfinthia paftae.
Ferre main asfuetus non male ferre folet,
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Van dat de reden eyft ; o betert uw gebreck ,
En maeckt op fijn gebiet te buygen uwen neck!
Maer eerft gaet tot den Heer , en neyght uw teere leden ,
Doch klimt met uwen geeft en offert uw gebeden;
Bidt met een innigh pert, dat vrede met verdragh
Voortaen in uwen geeft haer woningh houden magh.
Koomt dan tot uwen vrient te rechter uyr getreden,
En leght hem op de borft de gronden van de reden;
En, foo ghy fijnen geeft in goede pofen vint,
Soo hanght hem aen het oor tot ghy het herte wint.
Voor al weeft noyt geneyght uw Vanden uyt te fteken ,
Om even met gewelt uw feet te komen wreken;
En fchoon u Ael of IIeyl, met onbedachten fin,
Dit blafen in het oor en krachtigh beelden in;
Schoon, ick en weet niet wie, u fchijnt te willen leeren
De flagen van den man met Hagen af te keeren ;
0, fooje my gelooft, bedwinght uw rechter-hant
Sy is van echte min een heyligh onder-pant.
Ghy vechten, jonge vrou! 't is buyten alle reden ,
En tegen uw beroep, en alle goede feden,
Ey lieve, weeft geruft , en laet het woelen daer ,
De vuyft.en van den man die wegen u te fwaer !
Siet, als een teere vinck met vogel-lijm gevangen,
Blijft in het taye flijm met hare veeren hangen ,
Indienf' haer leden rept , en ginds en weder treckt ,
Soo wortfe van de gom noch des te meer bevleckt.
Gelooft'et, jonge vrou, het onverduldigh woelen
En doet u maer te nicer het ongeluck gevoelen;
Al die een donderflagh of blixem myden wil ,
Die fijge laegh genoegh, en fwijge vorder ftil.
Ghy roept hier tegen aen, dat fchoppen, nepen, flagen,
Niet als met ongedult van ti en fijn te dragen;
Maer denckt, al wort de vrou vertreden van den man ,
Dat haer, oock even dat , ten goede dienen kan.
Befiet, hoe menigh menfch wort in het lijf gefneden ,
Wort met een vinnigh nat gewreven in de leden,
Wort aen het vlees gebrant, en op het been gefchrapt,
En door een vuylen dranck geduerigh uyt-getapt,
En al noch tot behulp; de God die onfe wonden
En vuyle puyften kent , tot in de diepe gronden ,
Gaet dickmael hart te werck ontrent een leelick feer ,
Ghy, lijd, o lieve, lijd de plaefter van den Heer !
Of fchoon uw duyfter oogh niet recht en weet te mercken,
Wat God door uw verdriet befloten heeft te wercken ;
Noch toont geen onverdult door uwe droeve Item ,
Maer, foo ghy rufte foeckt, verwacht en klaeght'et hem.
In fpijt van alle fpijt, leert even harde flagen,
Leert fchande, leert gewelt oock fonder morren dragen;

En pleeght geen ander wraeck als door een droeve traen,
Ja, gaet dan uwen vrient oock des te foeter aen.
Doet als het hof-camil, dat, met den voet getreden,
Rieckt beter als het plagh; ghy, fuyckert uwe reden
Oock in het bitter felfs, en weeft geduerigh foet,
Dat fal den fmijter fijn een vyer in fijn gemoet.
En laet geen wreede fucht in uwen boefem fwellen ,
En laet uw reyne fiel niet van den wrevel quellen ;
Ten is geen fedigh hert, geen ware Chriften borft ,
Die innigh leyt en wrockt , en naer de wraecke dorft.
Toont geen verfworen aert , geen ingekanckert wefen ,
Geen vuylen etterpuyft , uyt fellen haet gerefen,
Geeft fegen uyt den wont wanneer hy leelick fmaet ",
En fpreeckt oock enckel hey! wanneer by vinnigh llaet
Ick weet, dat ons gebodt gaet hooger als de reden,
Gaet y onder als de kracht van uwe teere leden ;
Maer weet des niet te min , foo ghy een Chriften fijt,
Dat ja, een Chriften hert is boven alle fpijt.
Weet, dat de groote God is machtigh u te ftijven,
Is machtigh alle quaet van uwen hals te drijven;
0! die met reyne fucht op hem alleen betrout,
Wort door het feet gefterckt, en in verdriet gebout.
Al is uw man geneyght tot veelderley gebrekem
Vermijt u niet te min van tegen hem te fteken;
Ten ftaet u geensfins vry, door onbedachte waen,
Te woeden in den geeft om tegen hem te gaen.
De vrouwe moet den man, en hy het wijf beminnen
Niet om ick weet niet wat in leden ofte finnen;
Maer om des Heeren wil en om de foete wet,
Waer op het echte paer te famen is gefet:
Want anders foo de menfch, wanneer hy komt te tronwen,
Wil fijn geftreckte gunft of frisfche leden bouwen
Of op een wacker oogh 6f op een hoogh verftant,
Soo wort die vafte knoop niet als een losfen baut:
Eylaes! in dat geval foo konnen oude dagen,
Druck, koorts, en ander feet, uw fteunfel neder-jagen,
En fiet, daer is de fiel tot in de doot bedroeft,
Juyft als het nietigh vlees den meeften trooft, behneft.
Maer foo men pooght het oogh van menfchen af te drayen,
En met den hemel felfs fijn herte tracht te payen,
Dan ftaet de liefde vaft; het is de befte leer:
Oock in het hooglifte feet, te ruften in den Heer.
Doch foo des niet-te-min flier iemant mochte vragen,
Hoe laugh een echte vrou dit pack behoort te dragen ,
Eer fy het bitter feet moet brengen aen den dagli ,
Of by een trouwen vrient haer lijden klagen magh ;
Ontfanght een kort berieht : Ick raede niet te klappen
Aen iemant wie het fy, als na verfcheyde trappen;

1) Gave God dat de vrouwe hier, en elle Chriftenen elders, in fmaetheyt zijnde met den Apoftel 1 Corinth. 4. 13. mochtcn feggen: Als wy fchandelijcken aengefproken worden, foo fegenen
wy; als wy vervolgt worden, foo verdragen wy ; als wy gelaftert worden, foo bidden wy.
2) Twee broeders met den anderen in gefchil gevallen zijude, (gelijck Homerus verhaelt Iliad. 24.) riep Euclides (eeu van de felve): my moet dit en dat overkomen, foo ick my aen u niet en
wreke; en het moet my (fprack deer op de tweede) niet wel gaen, foo ick u met foetigheydt niet tot redenen brenge: En fiet deer op fijn ftaensvocts de breeders verfuent fun %Tel vermag
een goet woort tegen eeu gram gemoet. Siet bier van Plutarch. au traict. de la Culere.
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Eerft dient'er tot den man, en voor den Heer gefchreyt,
Eerft dient'er al gedaen, dat voren is gefeyt:
Soo dit u niet en heipt, maer valt gelijck verloren ,
En dat fijn felle fucht is harder als te voren,
Soo berft ten leften uyt door uwe droeve Item,
En roept oock ander volck tot rechters over hem.
Siet, als men eenigh Peer met lap van eygen kruyden
Niet overwinnen kan , foo haelt men vreemde luyden:
Men fiet, dat flechte falf op verfche wooden paft,
Maer kancker in het vlees wort harder aengetaft.
Indien u oyt ontmoet foo boofen aert van faecken,
Die binnen uw bedrijf niet recht en fijn te maecken ,
Of dat fich eenigh man foo buyten reden draeght,
Dat, na een langh gedult, uw lijden dient geklaeght;
Ghy, maeckt noch evenwel in uw verdriet te mijden,
Te roepen tot behulp een vrient van uwer lijden;
Gaet tot fijn eygen volck, en aen fijn naefte bloet,
Gaet tot fijn vader felf, en opent uw gemoet.
Uw man in dit geval en heeft hers niet te belgen ,
Maer fal met beter hert uw klachten neder-fwelgen ,
Dan of ghy fijn gebreck, en uwes herten gront,
Een vrient van uwe ftam ginght leggen in den mont.
Maer foo het korfel hooft u niet en laet te plagen ,
Soo ftreckt u vorder uyt, en gaet tot uwe magen;
Laet die met fijn geflacht te famen henen gaen ,
Om hem, met grooter ernft, de tucht te radon aen.
En foo oock defe plicht, behoorlick aengedreven,
Hem echter niet en brenght tot eenigh beter leven;
Soo taft hem naerder aen, en ftelt voor aen te werck
De hoeders van het volck, de herders van de kerck.
Laet die hem fijn gebreck met diere woorden feggen,
En even Godes vloeck hem op den boefem leggen,
Hem dreygen eeuwigh leet, en dringen op de wet,
En neemt tot uw behulp sneer als een huys-gebet.
Waer henen mijn vernuft? fal ick de vrouwen leeren
Van haer gefelfchap gaen, en tot de Rechters keeren?
God geve, dat de fmaet van foo een vreemde flagh
Geen wijf, geen echte man ten deele vallen magh.
Men vint'er evenwel, die, mits haer twiftigh leven,
Geheele fteden deur een quaet exempel geven;
Des koomt haer ftuer beleyt ten leften aen de wet,
Die fcheyt het grilligli paer van tafel en van bedt:
Een ieder neemt het fijn', en gaet byfonder wonen,
De dochters by de vrou, de vader met de fonen ,
Siet daer het trouverbont van alle glans berooft:
Een vrouwe fonder man, een lichaem fonder hooft.

Dit moet het echte paer, gelijck een kancker, fchromen ,
En noyt de boofe fucht foo verre laten komen;
Men fegge wat men wil, 't en is geen Chriften aert,
Te fcheyden van 't gefin wanneer men is gepaert ".
Daer is een groot behulp tot alle groote quaden,
Oock dan wanneer de menfch met druck is overladen;
Want 'als de ganfche feel met lijden is gevult,
Dan is 't den beften trooft te lijden met gedult 2 .
Ghy, wilt in dit geval niet om de menfchen Bolen,
Maer feght in uw gemoet: God heeft'et foo bevolen!
Want als een Chriften-hert lijt innigh huys-verdriet,
Hy fiet een flaende macht die niemant anders liet
Hy fiet den goeden God in fijne boofe dagen,
En lijtfe met gedult, en leertfe willigh dragen;
Ja, fuyght oock foeten trooft uyt alle tegenfpoet,
En weet, dat hem het quaet ten goede dienen moet 4'.
Ghy, die uw wettigh deel hebt eenmael uytgekoren,
En trouwe met behulp voor eeuwigh aengefworen,
Waerom befwijckt uw jonft, waerom verdrietigh leet,
En tegen alle recht en tegen uwen eedt?
't Is eenmael tijts genoegh van ditch en bed te fcheyden,
Als u de bleecke doot fal in de plaetfe leyden
Daer niemant fpijfe nut; als u de ftrenge wet
Sal leggen in het graf, het enge made-bedt.
Wie kan tot fijnen God op vaften gront genaken,
Die met fijn echte deel geen vrede weet te maken?
Wie kan des Heeren broot fich brengen aen den mont,
Die aen fijn eygen vlees fijn tafel niet en jont?
Gewis het innigh hert fal u geduerigh wroegen,
Ten fy ghy wederom uw handen pooght te voegen;
Of foo ghy niet en paft op defen weerden bast,
Soo is uw befte deel met yfers afgebrant.
Ten fy dan uw gemoet verneme vafte gronden ,
En dat men in der daet heeft dickmael onder-vonden,
Dat u de wreetheyt ftelt in vreefe van de doot,
.Soo fcheyt u nimmermeer van uwen bed-genoot.
Geen wonde-meefter brant, geen fnijt'er in de leden ,
Geen fet'er beenen af, als op gewisfe reden,
En noyt voor dat by merckt dat kruyt, noch wortel baet,
Maer dat het ftege Peer de kunft te boven gaet.
Ick wenfte dat de wet noyt paer en wilde fcheyden ,
Noyt haer geduchte macht en ftelde tusfchen beyden ,
Dan als het huys-gewoel en onverfoenden haet
Nu kanckert in het mergh, en buyten hope ftaet 5 .
Ick wenfte dat het volck haer noyt en liet geluften ,
Of tafel op haer felfs of leger uyt te ruften,

1) Viret. au 7. commandem. tit. Si les perfones peuvent &c.
2) In magnis malis magnum remedium eft pati. Seneca.
3) 2 Sam. 16. 11.
4)
5)

Rom 8. 28. Necesfitatis non aliud effugium eft, quam velle quod ipfa cogit. Idem.

Ex disfidio & rixis domefticis conjuges quo ad thorum & menfam, etiam mutuo confenfu non runt feparandi, fi modO Chriftiani tint; fed debent reconciliari ac fete mutub ferre. Viret
ad.. 7 praecept. dectilogi. Nihilominus tamen fi tanta eft viii fievitia , ut mulieri trepidauti non posfit fufficiens fecurita g praeftari, ac diffilat fe posfe cohabitare marito fine period° vitae, feparandurn eft matrimonium quo ad thorum ac menfam, ne deterius contingat. Praef. Everhard. cont. 224.. num. 30. nee illud cum Scriptura pagnare , fed & apud Chriftianos fervari debere, trad.
Melanth. in loc. de Conjug. Art. de Divort. propter fmvitiam, vcneficia & infidias factas vitae &e.
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dat aen alien kant, wat tot de ruft behoeft
Ten vollen is betracht en menighmael beproeft
Leeft, echte lieden, leeft als twee gepaerde fchapen,
Tot dat het aertfche deel fal in der aerden flapen;
De man is met de vrou als water en als wijn,
Dat recht vermengelt is kan noyt gefcheyden fijn
Doch in het tegendeel fijn wederom te ftraffen,
Die uyt een malle fucht haer vrouwe liffelaffen,
Die fonder onderfcheyt, en buyten alle maet,
Betoonen voor het volck een felfaem ongelaet.
Daer fijn verwijfde mans die niet en willen fmaecken,
Of lieffte moet'et eerft met haren monde raecken;
Die nimmer uyt en gaen en niet en willen doen
Als naer een tusfche-lonck, en met een minne-foen ").
Daer fijnder in het lant die opter ftraten mallen,
En, ick en weet niet wat, voor al de werelt rallen;
Die dragen aen het lijf, als voor een heyligh pant,
Een lint, een hayre-fnoer, een vrouwe kousfe-bant.
Wat is doch van de menfch? die quade flagen mijden,
Die fiet men menighmael in tegenfeylen glijden:
De maet is wonder goet en hier en overal,
Ghy, mint, o foete jeught! maer echter niet te mal.
Gaet, drinckt van uwe beeck, en pluckt van uwe rofen,
Maer wilt in reyne tucht uw hinde lieve-kofen,
En al te rechter tijt; want vreught en huys-verdriet
En diene niet gepleeght, dan als het niemant fiet.
Maer, o vervloeckte daet! o fchuym van alle plagen!
Men hoort, van ouden tijt en oock in onfe dagen,
Als dat'er vrouwen fijn van foo een ftouten aert,
Die mannen onderftaen te grijpen in den baert;
Die haren over-heer met vuyften komen tergen,
En als een vollen krijgh met hooge woorden vergen ;
Die met de nagels felfs, ja met een felle tant,
Verfcheuren echte trou en haren foeten bant .
Ick bidde, mijn vernuft, laet defe monfters blijven,
Mijn handt die fchrickt'er af, en weygert iet te fchrijven,
Mijn penne Iluyt haer op, haer edel nat vervrieft,
Het fchijut, dat al de kunft haer in de fchrick verlieft.
Een woort dan, fonder meer: heeft iemant defe vlagen,
Die moet geen vrouwen naem in onfe landen dragen;
Want die foo bijfter verr' is buyten haren plicht,
En is geen echte vrou, maer eer een helle-wicht,
Een [lifter van de pelt, die, uyt de nacht geboren,
Set door een holle ftem, en met een fellen horen,
De fteden in gefchil, het lant in enckel bloet,
Gehaet van Pluto felfs, en al het hels gebroet.
Voor

dat geen helle maen, geen fonne meer en fchijne,
0! dat het edel licht, en alle glans verdwijne,
0! dat'er niet eon fter, niet een vergulde ftrael
En blincke voor het wijf of uyt den hemel dael!
0! dat het luftigh vyer (het fy men tracht te koken,
Daer dit gedrochte woont, of dat men pooght te ftoken
Ten dienfte van het huys) niet fy als enckel damp,
Niet als een vuyle milt, en ongefonde ramp !
0! dat het klare nat van alle foete ftroomen,
0! dat het aerdigh groen van alle fchoone boomen,
Verdrooge voor het fpoock! o, dat'er niet een Blom
En rijfe daer het gaet, of uytter aerden kom !
0! dat de ftuere vorft het ganfche wont verfenge,
Soo dat het treurig velt geen roofjen voort en brenge
Ten lufte van het oogh, ten eynde niemant weet
Van iet dat luftigh is, al waer het over treet.
Waerom foo veel gefeyt? — laet alderhande dingen
Het wijf te fpijte fijn, en in het aenficht fpringen,
Op datfe weten magA, dat lucht, vyer, water, lant,
Ja, dat den hemel felfs is tegen haer gekant.
Doch, boven alle twift en alle quade ftreken,
Soo wort de man voor al met yver aengefteken,
Wanneer een dertel wijf, vol ongefonde luft,
Verkeerde minne pleeght en vreemde lippen kuft.
Fy! laet een echte vrou tot alle tijt gedencken
Haer eere voor te ftaen, haer eere niet te krencken;
Het befte, dat de bruyt ten echte brengen kan,
Is yver in de tucht, en liefde tot den man.
Een die fich hier vergeet, die ftort in alle fchanden,
Sy quetft haer eygen felfs, en alle diere panden,
Sy quetft haer eygen vleys, haer eer, en eerbaer root,
Sy quetft, tot aen het hert, haer eygen bed-genoot.
Sy doet de reyne tucht uyt haren huyfe vluchten,
Sy baert een vreemt gebroet van onbekende vruchten,
Sy maeckt, dat wettigh erf wort qualick uytgedeylt,
En dat een vader felfs in fijn geflachte feylt;
Sy breeckt de weerde trou en alle vafte banden,
Sy treet als met de voet het recht van alle landen,
Sy fchent het reyne bedt en haren dieren eet,
Sy brant haer in de feel een eeuwigh herten-leet;
Sy doet het ganfche lant van haren handel fpreken,
Sy laet haer vuyle dracht op alle ftraten leken,
Sy maeckt een eerlick man tot fchimp en enckel fpot,
En, dat het fwaerfte weeght, fy ftinckt voor haren God!
Wat dient'er noch gefeyt? het fchuym van alle fonden,
Van alle Ilim bejagh, van alle boofe vonden,
0!

1) Si deploratae add) fevitice fit vir, ut a paftoribus admonitus non definat furere, & domefticae Eeclefiae invocationem turbet, & uxorem tractet ita crudeliter, ut vita in periculo fit, certe
magiftratus imperio coercendus eft, qui non folum vitam perfonae innocentis tueri debet, fed etiam ejus confcientiae confulere, ne, fracta dolore & indignatione, tandem abjiciat invocationem
aut aliquid injufte faciat. Philipp. Melanth. in loc. de conjug. Art. de divortiis propter faevitiam. Schneyder. tit. de nupt. part. 4. verf. quae Pint cauf. divortii. num. 14. Alii tamen hic tolerantiam esfe debere, non feparationem asferunt. Vide Ecelie. Bideubrach. in tractat. de cauf. Matrim.
2) Le mariage eft (comma difoit Themiftius Platonicien) ti n melange, qui doit eftro de tout en tout, eomme du yin & de Peau, qui asfemblez une fois ne fe peuvent jamais plus fepater.
5) Seneca & ex ipfo Hieronymus viri cujufdam magni mentionem facit, qui nifi alternis tactum labiis cibum non fumebat, qui uxoris fafeia pectus colligabat, & ne puncto quidem horae ab
ea abesfe poterat; origo quidem amoris honefta, fed magnitudo deformis; nihil intereft quam ex honefta caufa quis infaniat. tfxor etiam oblectamenti nomen eft. Deuter. 42, Prov. 5.
4) Hoftienf. in fumma tit. de jure jur. § quomodo cenfetur, verf, fed cum metus, trail% & queritur multas esfe foeminas. quae virus verberant. o monftra!

VROUIVE.

Het flijm van alle vuyl, de grouwel van der Hel,
En al wat leelick hiet, is in het overfpel.
Ach! die haer eens beklat met defe vuyle fmetten,
En kan haer levee noyt haer eere weder fetten;
Soo haeft als hare jeught maer eens en is gemeyn,
Geen zee, met al haer nat, en maecktfe weder reyn.
Al won foodanigh wijf, met uytgeftreckte leden,
Haer eeuwigh in den dienft van haren man befteden,
En treuren alle tijt met innigh fiel-berou,
Noch miftfe niet-te-min de gronden van de trou.
Al wou foodanigh wijf oock hondert dooden fterven,
Ja, lijf en yeder lit in ftucken laeten kerven,
Ten goede van de man, de dracht van haeren fchoot
Die kleeft, die kleeft haer aen, tot in de bleecke doot.
Al wie haer jonfte droegh, of oyt te voren kenden,
Die fallen met een walgh haer oogen omme-wenden,
En wijcken van haer af, als van de boofe peft;
Dus maeckt, dat reyne fucht in uwen boefem veft!
Bewaert met alle forgh de bloem van uwe jaren,
Geen dingh, dat lichter pleckt als uwe teere waren;
Uw jeught moet niet alleen niet geyl, of dertel fijn,
Maer fchromen voor de naem, en fchricken van de fchijn.
God heeft in grooten ernft getoont in oude tijden,
Dat hy in echte trou geen fchande wilde,lijden;
Want foo een dertel wijf bedroogh haer bed-genoot,
Men dreef haer in der ijl met fteenen na de doot
En om tot aller tijt te worden ondervonden,
Of door verkeerde luft een vrouwe was gefchonden,
Soo wert'er op een nieu geftelt een yver-wet,
Soo wert'er op een nieu een offer ingefet;
Een offer, vol gevaers voor alle fnoode wijven,
Een offer, fonder noot voor alle reyne lijven,
Een offer voor de tucht, en voor het echte bedt,
Een offer fonder reuck, een offer fonder vet 2),
Een offer van den I-leer, als eenigh quaet vermoeden
Begofte naere forgh in iemant aen te voeden:
De man, uyt dit geval, bequam dan voile macht,
Dat flucx daer op het wijf voor Gode werd gebracht;
Daer quam de priefter aen, en gingh voor eerft ontbinden
Al wat een jonge vrou plagh om het hooft te winden,
De fpangen van het hayr, met al het omme-werck,
En ftelde dan het wijf te midden in de kerck.
Daer ftontfe treurigh heen, de tranen op de wangen,
En liet voor al het volck de vlechten neder-hangen,
Dat was genoegh gefeyt: Piet, wijf! hier ftaeje naeckt,
Voor Hem, die voor den man de vrouwe heeft gemaeckt.
Hier was dan feker badt vermenght met offer-asfchen,
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Geheylight voor het volck, om fich daer in to wasfchen 8);
Hier trat de priefter toe, en fchepte bitter nat,
Niet in een gulde fchael, maer in een aerden vat:
Noch liet by van de vloer het ftof te famen brengen,
En gingh het order een en met het water mengen,
Daer fchreef hy dan een vloeck, die luyde wonder ftraf,
En goot'er water op en wies de letters af;
En als hy dit beflagh te famen had gebrouwen,
Een felfaem mengel-hoes voor alle kiefe vrouwen ,
Soo fprack hy tot het wijf: nu komt hier voor den Heer,
Of tot een eeuwigh leet of tot uw grooter eer;
Indien uw reyne jeught haer noyt en liet befmetten,
Soo fal het bitter nat u geenfins konnen letten;
Ghy Cult, oock nae den dronck, bevrijt van alle pijn,
Bequamer tot de vrucht, en liever vrouwe fijn 41.
Maer foo ghy buyten af uw vrouwelicke deelen
Hebt door onguere luft aen vreemde laeten Itreelen,
Of dat uw geyle fchoot oneerlick open het
Voor fnoode linckerny en overfpeligh faet;
Soo weet, dat uw geheym fal even nu vervuylen,
En vloeyen alle tijt van duyfent etter-buylen,
Sal fmoren in de ftanck, en fmelten in de dracht,
Tot dat uw nietigh vleefch ter aerden wort gebracht.
Hier op foo moeft het wijf dan feggen voor de lieden:
Al wat de priefter feyt, dat late God gefchieden!
En daerop trade toe, en even, tot befluyt,
Soo greepfe naer het vat, eh dronck het water uyt.
Ten leet als geenen tijt, indien haer geyle leden
By iemant van het volck oyt waeren afgereden,
Haer buyck fwol bij fter op, haer dgie wert verrot ,
En fy van ftonden aen een openbare fpot.
Maer was het lichaem reyn, en noyt haer leven-dagen
Een boeve toegewijt, een lincker opged.ragen ,
Soo kreegh haer' gave fchoot geen hinder van den vloeck,
Maer was door al het lant een eere van den doeck.
Befiet, het eygen nat op eene wijs gefchoncken ,
Op eene wijs gemenght, en in het lijf gedroncken,
Brack op den ftaenden voet ontrent een vrouwe fchoot
Of kracht van nieuwe vrucht Of nepen van de doot.
God toonde metter daet dat alderhande faecken,
Die man, en echte vrouw, en hare kamer raecken ,
Sijn aen den hemel felfs ten hooghften lief-getal,
En dienen by het volck gefuyvert boven al.
In diefte, woecker, moort, en diergelijcke fonden
En werd geen ftrenge vloeck, geen bitter nat gevonden;
Dit felfaern onderfoeck en was maer ingefet
Tot rufte van den man, en voor het echte bedt.

1) Deuter. 22. 22. Levit. 20. 10.
2) Num. 5. 18. Men falder geen oly op gieten noch wierook opleggen , want het is een yver.offer.
3) Eenigen meynen dat de priefter dit water nam uyt het metalen hautvat, daer ftaegh voor de priefters water in bewaert wert, gelijck defe plaetfe veeltijts foo wort uytgeleyt: andere dat
het zy geweeft van het water vermengt met asfchen van de roode koe, daer van gewaeght wort Num. 19. 1. Vide Cal. ad 7 praecept.
4) Indian het wijf onfehuldigh was, foo en bleeffe niet alleen gefont, maer wert oock vruchtbaer. Id valet dieto in originals: Semiuificabitur Semine ; Cleat in oppofito dictum fuit ; Semen
difilnere, ubi mulier in fterilitate contabefcit. Calv. d. loc.
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God liet de werelt fien dat alle boofe ftuypen,
Die uyt een dertel oogh tot in het herte fluypen,
Verwecken aen de vrou een kancker in het bloet,
En maecken haeren fehoot tot vuylen etter-vloet.
't Is waer , het yver-nat en wort in onfe dagen
Geen vrouwen ingeperft, hoewel de mannen klagen;
Maer weet des niet te min dat God oock heden leeft,
En nu, en alle tijt, gelijcke krachten heeft.
Hy fiet tot in de borft, tot midden in de nieren ,
Hy fiet tot in het hert, en waer de finnen fwieren ,
Hy fiet van alle kant wat in de duyftre nacht
Wort overal gedaen, wort over al gedacht.
Hy is tot heden toe van onbevleckter oogen,
Hy wil geen vuyl bejagh in eeliigh huys gedoogen,
En fchoon by fomtijts dult de voncken van den brant ,
Hy ftraft te fijner tijt, en dat met fwaerder hant.
Vermijt dan defe pelt, vermijt haer eerfte gronden,
Vermijt het dertel oogh, en alle vuyle monden;
Sy heeft haer goeden naem in eenigh deel verkleent,
Die haer het vragen dult, en die het oore leent.
Een vogel van der zee, vermaert aen alle fyden,
Halcyon by het volck genaemt in oude tyden,
Dient hier bedacht te fijn , ten goede van de trou,
Op datfe wefen mocht een fpiegel voor de vrou:
Het dier weet fijnen neft foo konftigh op to maecken,

Dat niemant, wie het fy,, daer in en weet te raecken,
De meeuwe, met de wulp, en al het zee-gefpuys,
Vint ftaegh, hoe nauw het loert, een toegefoten huys.
De zee met haren ftroom, en wat'er plagh te vlieten,
En weet haer filtigh nat niet in het neft te fchieten;
Men vint'er niet een gat, ja niet een enge fcheur,
Geen yfer kander in, geen ftael en gaet'er deur.
Het manne-dier alleen dat vint den ingangh open ,
Dat fit'er op en fpeelt, dat koonit'er in gekropen ,
Dat vint daer fijn gemack, en alle foete vreught ,
En draeght fijn gaeytjen op fijn onbevleckte jeught.
Een woort, en dat genoegh : Ick wenfche dat de vrouwen
Juyft op gelijcken voet haer kamers wilden bouwen ,
En dat haer ftil geheym, haer teere binne-veft
En foot en open gingh gelijck Alcyons neft.
Maer die het eerbaer root wil in de vrouwe ftijven,
En magh geen vuyl bejagh of quade luften drijven ;
Geen fpijt die aen de vrou meer in het herte knaeght,
Als dat een dertel man fijn vreughde buyten draeght
Hoe dickmael is het wijf van haere trou gevallen ,
Om dat een weligh man oneerlick dorfte mallen !
Hoe dickmael is het wijf in quade luft verhit,
Om dat een weligh man een vreemden acker fpit!
't Is onrecht, voile macht te geven aen de mannen,
Haer vrouwen of te gaen en uyt'et huys te bannen,

1) Bede Juftinianus, ob adulterium: inquit, graves inimicitiw oriuntur, can] nihil caftas magis exalperet, quam fi in contempt= fuum maritus cum impudicis mulieribus convertari
deprehendatur. 1. confenfu. C. de Repud.
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Oock fchoon die weligh fijn en uytter-maten ftout,
Ten fy de klager felfs fijn plichten onderhout.
Al beeft de man gefagh op huys en huys-kateylen,
Noch heeft hy geene macht fijn leden uyt te deylen ;
Noch heeft hy geene macht ontrent fijn eygen lijf,
Maer is in dat geval gebonden aen het wijf.
't Is onrecht, aen den man fijn weelde vry te laten,
En hart te wijlen fijn ontrent de broofe vaten;
Waer vint men eenigh recht van ongelijcken aert,
Daer twee met eenen bant te famen fijn gepaert 1)9
Getroude, tot befluyt: laet buyte-luften vaeren,
En treft het rechte wit van uwe groene jaeren;
Maeckt niet alleen het bed, maer alle vreught gemeen,
En menght uw foete jeught ten vollen onder een. -Dan 't is, na inijn begrijp , nu langh genoegh gefproken ,
Hoe dat de wrange twift dient af te fijn gebroken
Ten ingangh van de trou; nu tot'et huys-beflagh,
Op dat oock daer het wijf haer regels vinden magh.
Om dan door ons gedicht hier dieper in te treden,
Ten dienfte van het huys, en alle goede feden ;
Soo raed ick dat het wijf haer immers niet en ftoot,
Wanneer een eerlick man by wijlen gaften noot.
Het wijt-beroemde beelt Diane van Ephefen
Was van een vreemden aert, en van een felfaem wefen,
Sy toonde ftuer gelaet, en fcheen geweldigh gram,
Wanneerder eenigh menfch in haren tempel quail!;
Maer als men naderhant fich weder gingh bereyden
Om uyt'et hoogh verwelf van haer palleys te fcheyden ,
Soo gafse blijder fchijn als fy te voren plach,
Want die te rugge gingh die kreegh een foeten lath.
Al was Diana inaeght (gelijck de lieden praten)
Sy heeft des niet te min veel dochters na-gelaten ;
Wat is'er menigh wijf, die niet en is gepaft,
Als met den rugh alleen van haren buyte-gaft !
Wat is'er menigh wijf tot fuer te fien genegen,
Indienfe by geval eens vrienden heeft gekregen!
Hoe menigh is'er bly en ftelt haer vlijtigh aen ,
\Vanneer de gaft vertreekt, en als de vrienden gaen!
Het ftaet geweldigh honts, en is mitsdien te mijden ,
Geen vrient aen fijnen disch, geen gaft te konnen lieden 2) ;
Weeft gaft-vry, jonge vrou! het is een foete deught,
Die uwen plicht betaemt en uwen vrient verheught.
Doct wel, nau-hertigh volck, niet flechts aen eyge inagen,
Maer fiet aen vreemde felfs uw gunfte toe te dragen;
Lecft hier op Godes Woort: een gaft te nemen in
Is dickmael aen den weert bedegen tot gewin.
Het is een wijs beleyt, en van gewisfen fegen,
Het is een nutte vont, al fchijnt'et ongelegen ,
Sich tot een tafelvrient te kiefen eenigh man,

Die voor uw goet onthael niet weder geven kan.
Een die fijn tafel deckt aen lieden van vermogen,
Wort over-hant genoot, en weder aengetogen;
Maer die behoeftigh volck uit reyne liefde fpijft,
Die gaet den rechten wegh, die na den hemel wijft:
Die leyt hem fchatten op, die noyt en konnen rotten,
Noyt aes fijn voor de worm, noyt voetfel aen de motten;
En of hem fchoon de gaft niet wederom onthaelt,
Hy wort'er van den Heer met woecker af betaelt.
Men leeft, hoe defe deught oock by de wilde luyden 3),
Die maer en fijn gevoet met wortels en met kruyden,
Wort uyt een guile fucht met alle vlijt betracht,
Ja, dat haer enge kluys op vreemde gaften wacht.
En fiet, by ons, eylaes! foo facht en wel gefeten ,
Daer wort die weerde plicht meeft over al vergeten:
Wie is'er in het lant die vreemde, fonder gelt,
Of huyft in fijn bevangh of aen de tafel ftelt?
Meeft al ons vrouwe-volck is al te feer genegen
Eenfinnigh huys gepronck in alle dingh te plegen,
En hier van is de feyl, dat fchier een yder fchroomt,
Dat haer Of vrient Of gaft van buyten overkoomt:
't Is net, maer fonder nut, fijn buys alfoo te vieren,
't Is beter tot gebruyck de kamers op te cieren;
0 inoeder van bet huys! maeckt datje minder dweylt ,
Maer datje meerder geeft, en milder omme-deylt.
Maer boven alle dingh, foo dienen aengenomen
Die, van uw man genoot, met hem ten eten komen;
Want fooje fijnen gaft niet met beleeftheyt dient,
Soo quelje fijnen geeft, foo quetsje fijnen vrient.
Ick kenne vreeinde wijfs, die fonder fture vlagen
Geen vrient aen haren ditch, geen gaft en konnen dragen;
Het fchijnt als of het volck, dat aen haer tafel eet,
Met tanden evenftaegh haer in bet herte beet.
Ick hoore menighmael van defen handel fpreken,
En hoe fich bier de mans met groote koften wreken,
Een ftaeltjen dient de kunft te brengen aen den dagh,
Op dat'et aen de jeught een fpiegel wefen magh ;
Op dat een jonge vrou met handen mochte taften ,
Hoe qualick , dat'et voeght te midden in de gaften,
Te grollen op den man; op datfe naderhant
Mocht houden in den toom haer grilligh onverftant:
Een man van blijden aert, en van beleefde feden
Had onlanx fijnen vrient by hem te gaft gebeden,
Een vrient van grooten naem, een welbekenden vrient,
Gewoon tot bly gelaet, en wel te fijn gedient.
Soo haeft de gait verfchijnt, de weert komt hem gemoeten,
De weert komt fijnen vrient met heufche woorden groeten,
Hy leyt hem in den hof, tot dat'er wort gefeyt:
Mijn Heer, als 't u belieft; de tafel is bereyt.

1)

laic contra iniquum Canonem Bafilio attributum Epift. ad Amph. 1. c. 9. Vide Bezam tract. de Divort. et Repud. fol. 261, et req.

2)

Eenen fpijs-milden man !oven de lieden, en feggen, hy zy een eerlick man, en fulcx is een goeden roem, maer van een vrecken vilfen fpreeckt ds ganfche ftadt quaet, en men feyt'er

aen, Syr. 31. 28. als aen Rahab Jot 2. 1. Sunamitifche 2 Regum 4. 8. Martha Luc. 10, Lydia Act. 16. 15. Prifcilla Act. 18. 3.
3)

Loppi, Rusfite gens, mercatores ad fefe peregre venientes libenter excipiunt, quos in tuguriolis fuis cum uxoribus relinquunt, et ipfi vent= abeunt. Guaginus in defcript Mofcovim.
1
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De weert, niet onbewuft van op een hoofs te leven,
Laet eerft aen fijnen gaft het. rieckend water geven,
Hy bied hem insgelijcx het fchoonfte van den dwael;
(Befiet den eerften trap van fijn beleeft onthael.)
Noel' ftelt hy voorts to werck beleefde tafel-wetten,
En gaet foo lieven vrient ter hoochfter plaetfe fetten;
Boon font men om de vrou, maer die en quam'er niet,
Hoewel de goede man haer dickmael roepen liet.
Hier uyt befloot de gaft, en vry niet fonder reden,
Dat hy maer ftucx-gewijs ter maeltijt was gebeden:
Of fchoon een gaft geniet de gunfte van de weert,
Wat baet'et als het wijf fit treurigh aen den heert?
Hoewel van alle kant veel maeghden en veel knechten
Verfchijnen aen den ditch met alderley gerechten,
't Is voor een eerlijck man maer fpijt en enckel kruys,
Indien hy niet en feet de vrouwe van het huys.
Een van de kinders fprack den fegen voor den eten,
De gaff wort op een nieu eens willekoom geheten;
Daer op ontfluyt de weert fijn vrient de ferviet
Te voren noch gebruyckt, en daerom niet to net.
Dat fpeet den goeden man, en wilde dat het meysfen
Sou by de vrouwe gaen en ander lywaet eysfen;
Maer fchoon hy veel geboot, eylaes hy tafte mis;
Wat baet een vlytigh man als 't wijf een fuermuyl is?
Doen riep men om de koft; die quam ten lange leften,
Maer 't is geweldigh blaeu al wat'er is ten beften:
Geen vet ontrent de fop, geen boter opte vis;
Wat baet een vlytigh man als 't wijf een fuermuyl is?
De weert, die alle dingh wou met de mont verfchoonen,
Riep dickmael dit en gint, om fijn gefagh te toonen,
Riep: breng hier fpeck en moes, breng eyers vers en nis!
Wat baet een vlytigh man als 't wijf een fuermuyl is?
Men fchonck'er geenen wijn, des riep de weert to felder;
Maer fchoon hy deftigh fprack, de wijn bleef in de kelder:
Ten leften quam'er wat, maer ros, en niet to fris.
Wat baet een vlytigh man als 't wijf een fuermuyl is?
Daer fit de man en kijckt, met twee befchaeinde kaken,
Hy berft van enckel fpijt, onfeker wat te maker;
0 wijf van vilfen aert, en tay gelijck een wis!
Wat baet een vlytigh man als 't wijf een fuermuyl is?
Ten leften quam de vrou; daer is'et al bedorven,
De gaft die lit en fweet, de weert geheel beftorven,
Het wijf fagh bijfter grauw, de roe lagh in de pis;
Wat baet een vlytigh man als 't wijf een fuermuyl is?
De man die brenght'et haer, fy let de glafen neder,
En, wat hy bidden magh , fy brenght'et niemant weder;
Dit maeckte wederom een nieuwe fteurenis:
Wat baet een vlytigh man als 't -wijf een fuermuyl is?
Lief, brenght'et onfen vrient, en drinckt uw wel-gevallen;
Sy, fteegh gelijck een muyl, beweeght haer niet met allen;
Haer vinger fchijnt bepeckt, en hout gelijck een klis:

Wat baet een vlytigh man als 't wijf een fuermuyl is?
De gaff wenfcht onderwijl te fijn in verre landen ,
Al wat hy nutten fou, dat hanght hem aen de tanden ,
Dat kleeft hem aen de mont gelijck een frans vernis :
Wat baet een vlytigh man als 't wijf een fuermuyl is?
O maeltijt fonder vreught! wie fou niet liever vaften ,
Als met een karig wijf to fatten by de gaften?
Geen fpijs of dranck en fmaeckt aen foo een vilfen dis:
Wat baet een vlytigh man als 't wijf een fuermuyl is?
Fy van een karigh wijf, en van haer bitter muylen ,
Ick wou mijn leven langh, ick wou my Bever fchuylen
By draken in het bos , by padden in het lis :
Wat baet een vlytigh man als 't wijf een fuermuyl is?
In defen tusfen-val was onfe gaff gedreven,
Terwijlen man en wijf vaft over tafel keven ;
Ten leften, als de vrient geen beter trooft en kreeg,
Soo feyd' hy: goeden dag! en maeckt hem uyt de weeg.
't Is droevigh aen te fien, dat onbefcheyde wijven,
Oock in het openbaer met haer gefelfchap kijven:
Niet dat een eerbaer menfch foo in de fiele knaeglit,
Als dat het echte paer niet over een en draeght.
Al ftont van alle kant uw tafel overladen
Met fpijfe, na de kunft gebacken en gebraden,
Met aerdigh fuycker-werk, met alderhande wijn;
Daer man en vrouwe kijft, hoe kander vreugde fijn?
Het was van ftonden aen van yder een geweten,
Hoe eerlick haer het wijf in defen had gequeten;
Des wertfe door het lant en overal vermaert
En van een nortfe kop en van een vilfen aert.
De man na defen tijt, om dit gebreck to ftraffen,
Gaet daer men heeft de kunft van beter op te schaffen,
Gaet daer een rasfe kock en vlugge boden fijn,
En daer het nimmermeer en hapert aen den wijn;
Gaet daer men niet en mort, hoe lang de gaften blijven,
Gaet daer men veerdig tapt, en niet en laet te fchrijven,
Gaet daer de vrouwe lacht, wanneer men luftigh teert,
En prijft een ruyinen weert, hoewel hy dapper feheert.
Het fchip moet op het Pant of aen de klippen drijven,
Als fchipper en piloot haer ftellen om te kijven:
Wanneer het echte paer is tegen een gekant,
Soo Root haer gantfch bellag als op een harde ftrant ".
Maer dit is op een Zeeuws, en daer befeheyde manner
Den vrede van het huys niet foecken nyt to bannen:
Maer elders als het wijf in defe parten flaet,
Daer kieft een korfel hooft by wijlen harder raet.
Laetft, daer ick was gefcheept met foete revs-gefellen,
Hoord' ick by feker quant een vreemde greep vertellen,
In Schotlant, foo het fcheen, in verfche daet gefehiet
Aen iemant hem bekent, gelijck hy fich geliet :
Een Ridder metter woon op feecker Plot gefeten,
Had vrienden aangefocht om daer te komen eten;

1) Cum vir et 'Dior domi disfentiunt, nihilominus navi jactata doyens illa difponitur, quam cum gubernator adverfus prone directorem disfentit. Chryfoft. Homil. 26. in primam Epift. ad Corinth. 11.
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Hy feyt het fijn gemael, op dat de jonge vrou
Wat tot de maeltijt dient ter eeren fchicken fou.
Het wijf fprack uytte mont: ten quam haer niet gelegen;
En, wat (le Joncker maeckt, fy laet haer niet bewegen:
Hy fpreeckt, hy fwijght een wijl, hy gaet haer weder aen;
Sy hoort'et altemael, maer laet'et ongedaen.
Hy vleyt, 't is fonder vrucht; hy vloeckt, 't is al verloren;
Hy dreyght in groten ernft, fy laet haer niet bekoren;
Dan fpreeckt hy weder facht, clan met een hart getier,
Sy ftaet gelijck een rots, en acht'et niet een Fier.
Ten leften koomfer uyt: Waer toe vergeeffche laften?
Ick weet, die gecken noot, heeft ja gewisfe gaften:
Ghy fpilt mijn vaders erf, en quilt mijn ouders goet;
En wat heb ick'er van, als dat ick flaven moet?
Oock fijn wy defen dagh juyft befigh om te wasfen;
Wie kan in dit gewoel op uwe flempers pasfen?
Voor my, ick ben gefint geen hant daer aen te ftaen.
Hier op foo ftrijcktfe deur, en laet den Joncker ftaen.
De man krijght hevig bloet, doch, fonder haer te krencken,
Soo treet hy na den hof, en gaet hem wat bedencken,
Daer blijft hy lange tijt, tot dat hy is gekoelt,
En geen ontftelde fucht meer in den boefem voelt.
Hij roept een van de knechts , en seyt met fachte reden:
Tfa, Wacker als een man, (poet uwe rappe leden,
Haelt uyt het naefte dorp een goede Chirurgijn,
En feght hem dat de reys wel fal vergolden fijn.
De jongen loopt'er p een, en brenght in korte ftonden
Den man by fijnen heer, om wien hy was gefonden;
De Ridder roept hem toe: hout my den meefter daer,
ick fal hem mijn bevel hacft maken openbaer.
Daer gaet hy wederom het wijf ter preuve ftellen,
Maer fy doet antlers niet, als hem geduerigh quellen:
I ly clan, met koelen moet: 't is, feyt hy, nu de tijt,
Dat ick u loon betael, gelijck ghy weerdigh fijt.
Hy taft haer foetjens aen, maer heeft een vuylt verheven,
En op haer Ilincken arm een vollen flagh gegeven
\Vat hooger als het lit; de pijp die gaf een krack,
Als of men met gewelt een hout in ftucken brack.
Daer fchreeut de gramme vrou; maer fret, haer leden hangen,
Evlaes, een bleecke verw beftaet haer ganfche wangen;
De man ftaet ongemoeyt en roept den meefter in:
Siet quant, hier is 't to doen, koom paft op uw gewin;
Me-vrouw is wel gewent yet aen het lijf te breken ,
Das moet ick uwe kunft tot haren dienft befpreken;
ick vinde daerom goet dat ick u dit betael,
En echter boven dien, noch voor een ander inael.
greep van ftonden aen een hant vol goude ftucken ,
En feyde: meefter Jan, het moet u wel gelucken!
Hoat daer, en doet u werck; de gait die nain het gelt,
n
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En heeft met alle vlijt de breuck in een geftelt.
Sie daer een vreemden flagh, en dat van weder-fijden,
Wie kand'er fonder fchrick foo felle vlagen lijden?
0 al te fchotfchen treck! 6 wreet, en hert bedrijf!
0 al to rouwen man! en al te ftegen wijf!
't Is beyde fonder lot, dat defe luyden deden,
't Is buyten alle recht, en tegen alle reden :
Vermijt u, fedigh man, van foo een ftrenge tucht ;
Vermijt u, jonge vrouw, van foo een ftege fucht.
Dan hier dient aengemerkt, of, als de boden wasfen 11,
Het wijf heeft eenigh recht om niet te moeten pasfen
Op yemant, die de man ten eten heeft gebracht,
Dan of oock daer de man behout fijn oude macht:
Verklaert u, mijn vernuft! — om kort hier in to spreken ,
Geen wijf en heeft de macht om oyt te mogen fteken
Of tegen haren man of tegen fijnen gait;
Zy moet hun vlyt.igh fijn, oock als het qualijck paft.
Maer, defen onverlet, foo leert de wijfe reden
Dat hier met onderfcheyt is dieriftigh in getreden;
Ten ftaet niet alle tijt te plegen by den man,
Al wat het vinnigh recht hem immer geven kan.
Daer fijn in alle dingh, daer fijn befcheyde palen,
Daer over echte fucht geen lull en heeft to dwalen;
Ghy, weeft in uw gefin niet al te ftrengen heer,
Buyght lieve, buyght de boogh, maer fpantfe niet te feer.
Hoor, foo daer eenigh vrient van buyten is genomen,
Die juift om defen tijt hoeft waer te fijn genomen;
Dien meyn ick, dat de man met reden nooden magh,
Al woelt het ganfch gefin in eenigh huys-beflagh.
Maer foo de gaften fijn van uwe nae-gebueren,
En wonen in de ftadt, of onder hare mueren,
Soo dat je faller tijt uw gunfte toonen kont,
Stelt dan het nooden uyt tot op een ander ftont.
De wafch heeft op de vrou een wonder groot vermogen ,
Haer breyn is dan geroert, haer geesten opgetogen;
En die aen eenigh werck fijn ganfche rumen bindt,
Indien hy wort geftoort, foo wort hy ongefint.
Schoon lywaet is een (chat van ieder een geprefen ,
Leert man, om dit juweel een weynigh lijdfaem wefen;
Al hebj' ontrent de wafch geen dienft van uw gefin,
Het koomt u naderhant, het koomt u weder in.
Maer fchoon ick heb geklaeght van al to deune vrouwen,
Die voor de vrienden felfs het broot gefloten houwen;
Noch fijnder evenwel, die, als men gaften noot,
Haer geven in de pracht met al to ruymen fchoot.
Wanneer vrou Weelde koomt de rijcke landen ftreelen,
Strax wort'er overdaet verfpreyt in alle deelen 2);
Men wort terftont gewaer dat haer de guile pracht
Voor eerft ter neder fet ontrent de vrouwe-dracht:

Gruterus onder fijn Nederlantfche fpreeckwoorden ftelt oock dit: Als het wijf wafcht, foo krijght de man niet een goet woort. Maer 't felve (als van het mifbruyek gefprocken) en

client niet nagevolght.
2) Locus opes fequitur.

480

VROTJWE.

Sy koomt des niet te min tot in de kamers lincken,
En doet'et altemael, gelijck een fpiegel, blincken;
Men wrijft aen alle leant, men boent, 'k en weet niet hoe,
Banck, tafels, al het heat, tot aen de trappen toe.
Noch is'et niet genoegh; fy leert de menfchen brasfen,
En met geftreckte forgh op haere buycken pasfen,
Sy leert hoe dat de kunft, en hoe een nieuwe vont
Sal locken tot de luft een fmakeloofen mont.
Het lant wort overheert van alle vreemde wijfen,
De menfchen aengeleyt tot onbekende fpijfen;
Dat nieuw is, wordt gewilt; het oude wort gelaeckt;
En niet , als dat men niet en kan bekomen, frnaeckt.
Uyt defen tafel-pronek en overtollig mallen
Is menigh hoogh gemoet met fchande neer gevallen ;
is menigh huys berooft, oock van het befte pant ,
En door een ftillen vloeck gedreven uyt'et lant.
Befiet des Heeren woort, vraeght alle wijfe mannen,
Vraeght die op hoogh beleyt haer ganfche finnen fpannen,
Gy fult door haer bericht in voile daet verftaen,
Dat om den overdaet de rijcken onder-gaen.
Leeft al den ouden tijt , leeft hedendaegfche boecken,
Siet wie de linckers fijn die nieuwe dingen foecken;
Let wie'er voetfel geeft tot oproer in het lant,
Tot twift, en muytery, en alle mis-verftant;
Ghy fult in koiter ftont ten vollen ondervinden
Dat flempers , quistigh volck , en die het al verflinden ,
Sijn ja, het vuyl gespuys dat op een ander loert,
Dat vreemde rancken broet, en landen omme-roert :
Hierom plagh menigh vorft op dit gebreck te letten,
En ftelde voor het volck geftrenge tafel-wetten;
Men vint in menigh rijck met regels afgepaelt,
Hoe dat een yder gaft behoort te fijn onthaelt
Hier weert men vreemt gewas, en daer uytheemfche visfen,
En elders moet de jeught gegoten fuycker misfen;
Doch wat men ftelt te werck , of achter rugge laet,
Het befte dis-ghebot, dat is de middel-maet 2).
t Is waer, dat in het reek van onfe Nederlanden
Geen menfch en is gepraemt met enge tafel-banden,
Doch foo men elders teert, gelijek als Zeelant doet ,
Ick fegge dat de wet hier mede fpreken moet.
Ghy hebt geduchte macht, oock als de Machten fwijgen,
Ghy, vaders van het huys! laet pracht en hoogmoet fijgen;
Het is een eerlick huys , dat op fijn eyge wet
Verkeerde rancken weert, en goede regels fet.
Maeckt op uw eygen hant, en binnen uwe deuren,
Een matigh keucken-recht en alle goede keuren,
Laet mate, laet befcheyt op uwe tafel ftaen,
Niet dwafe lieden pracht, of fotte vrouwe waen.

Ick hoorde left een vrient van defen handel fpreken,
Die maeckte groot beklagh van duyfent huys-gebreken ;
Het , fcheen dat fijn gemoet met alle feylen vocht ,
Een ftell' ick hier te boek, of 't iemant fmaken mocht.
By veelderley beflagh , dat wijfe lieden ftraffen,
Soo ftell' ick (fprack de man) als noodig af te fchaffen
Het fuycker, dat men client nae dat men is verfaet,
Recht lock-aes tot de luft en voor den over-daet.
Wat koomt'er over al gebortelt uytter weelden
Ooft, huisraet, huifen felfs, mans, vrouwen, groote beelden
Van alderhande wilt! en wat en is'er niet,
Van dat men op de mart of in de winckels Piet?
Ey wat een felfaem tuyg! geftooft, gereckt , geblafen,
Bedot, begaet, begomt; ach, poppen voor de dwafen!
Ach! pefte voor de beurs, en koften fonder eer,
Ten is nau aengedift, en fret , 't en is niet meer !
Een ieder taft er in; en, die hen niet en fchamen
Vergaren over hoop geheele fuycker-kramen,
En gaen ten leften peen met buycken vol gebraft ,
En des al niet te min met fchotels vol getaft;
Siet daer het gantfche nut van uwe dare beten,
De tafel is geleéght, en niemant heeft gegeten;
Voorwaer 't is Egels werck te flocken als een vraet;
En koft te dragen mee, oock als men henen gaet.
Gedenckt, begeerigh oogh! dat vrienden ende magen
Ten eten fijn genoot, en niet om weg te dragen:
Het is van over langh een onbeleefde gaft,
Die, met een vollen buyck, noch in de fchotel taft.
Het is een oude wet, gefproten uyt de reden,
Dat iemant, als by reyft, magh in den wijngaert treden,
Magh plucken voor den mont een rijpen druyven tak;
Maer niemant ftaet'et vry te plucken voor de fack.
Dit leert, van eerften af, de teere jonckheyt fnoepen,
En, om 'k en weet niet wat, geheele dagen roepen;
Des koomt ons menig beet van wegen dit gebruyck:
De koortfen aen het hert, de wormen in den buyck.
Ick wenfte, dat het volck dit onheyl Wilde ftuyten,
En dienen boom-gewas, en aengenaeme fruyten,
Gefchencken van het velt, en van des Heeren gun ft,
Die met haer aerdig waes gaen boven alle kunft.
Ick wenfte dat het volck vercierde ganfche tafels
Met eygen huys-geback, van ftruyven en van wafels ,
Met room en witte faen, met toerten uyt den hof,
Dat ware minder koft, en even meerder lof.
Ick weet dat menig vraet fal tegen onfe reden
Veel brengen aen den dagh, en vreemde rancken fmeden,
Maer efter is de pracht van defen overdaet
Aen goede fielen leet, aen wijfe lieden fmaet.

1) In Regno Caftellm, Neapolitano, Veneto, Genuenfi, et Noribergte font etiam hodie leges fumptuarire , de quibus vid. Richter. axiom. Polit. 103. Befold. Politic. lib. 2. cap. 2.
parcimonia; philofopharour, fed fine mollitie. Lepide Bernardus Epift. de cure et regim.
2) Cluod Thucydides de Atbenienfibus , de noftratibus id dictum velim Elegantes fumus, fed CUM
,
pro
burfa fenteutiam feres: nam gala affectionibus probat, et fic teftibus non juratis ; burfa
{Emil. Enc. gulam litigare cum burfa, et vide cujus advocatus exiftas. Srepi4s, fed non femper,
evidenter probat, jam area ac cellario evacuato. Tune male judicas contra gulam, quando avaritia ligat burfam.
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Hoe! fal een grilligh hooft, tot nadeel van de feden,
Vermogen nieu bejagh te brengen in de fieden,
En fal een fedigh hert niet mogen fonder fchant
De tucht te voeren in ten dienfte van het lant?
Ey lieve, laet het volck, laet alle fpotters gecken,
En laet uw ganfch bedrijf tot goede feden ftrecken;
Stelt u na reden aen, en geenfins na de luft:
\Vat is van fchamper jock? doet wel, en fijt geruft.
Dus verre fprack de man. Hier maen' ick alle vrouwen
Hier op, met rijpe forg, eens raet te willen houwen ;
Let wat den oirboir eyft, en fchrijft uw punten uyt,
En maeckt een ftaets-gewijs, een dienftig huys-befluyt.
Maer, defen onverlet, leert met de keucken moeyen,
Leert, wat de hoeve lent , of wat'er van de koeyen
Of van den boomgaert komt, beleyden aan den heert,
Ten dienfte van den gait , ten nutte van den weert. "
Leert alle groen gewas op uwe tafel brengen,
't Is kunfte, nae den aert dat wel te konnen mengen;
Maeckt koecken uytten hof, doch niet van alle kruyt,
Maer kieft'er met befcheyt de befte foorten uyt.
Leert, hoe men fomer-fruyt kan voor de winter fparen,
Leert, hoe men aerd-gewas in pekel fal bewaren,
Leert, hoe men jonge vlier moet fulten in de Mey,
En hoe men winnen moet het amper que-geley:
Leert, hoe men toerten backt van druyven, persfen, krieken,
Van hoppe, van latou; pottage voor de flecken,
Van room of verfche kaes; leert, hoe een geeftigh kook
Tot goeden fmaecke brenght een rauwen artifock.
Leert braden na den eyfch, leert fieden ende ftoven,
Leert fruyten in de pan, en backen in den oven,
Verluftight uwen vrient met eygen huys-geback,
Dat is uw kleyne koft, en even groot gemack.
Niet dat met eygen pant dit juyfte moet gefchieden,
lIet dient, op dat de vrou to beter magh gebieden ;
Een die niet recht en weet den grout van haer bedrijf,
Is ftaegh een Ilappe gans, en noyt een handigh wijf;
Het ftaet de vrouwen toe to trachten om te weten,
Hoe kock en keucken-meyt haer quyten aen het eten;
Of fchoon het kleyn beflagh veel aen het meysfen ftaet,
Noch moet de vrouwe lien al wat'er ommegaet.
Sy dient, met rijpe forgh, haer boden aen to wijfen,
Hoe dat men na den eyfch een vrient behoort to fpijfen,
't Is noodigh, dat de vrou haer maeghden openbaert
En wat'er dient genut en wat'er dient gefpaert.
Ghy moeders, fijt bedacht uw dochters op te trecken,
Op datfe, daer het dient, voor vrouwen mogen ftrecken;

Maeckt, dat het ganfch gefin, tot aen de joncxfte meyt,
Magh voelen haer verftant, en vinden haer beleyt.
Is u een fchoone jeught te (amen opgewasfen,
Geeft yeder haren tijt om op het huys to pasfen,
Geeft yeder haren keer om aen de mart te gaen,
En leertfe, door het doen de keucken gade
En ghy, o teere maeght, leert, even voor de jaren,
Leert wat het huys vereyft, oock eerje komt to paren;
Leert alle rijp beleyt, oock in uw jongen tijt,
Leert wijf en moeder fijn, terwijl ghy vrijfter fijt.
Veracht de keucken niet; veel hoogh geboren vrouwen
Die hebben defen plicht gewilligh onderhou wen 3) ;
Hoe menigh edel wijf heeft voor een luftigh man
Jet dat hem wel beviel gebacken in de pan!
Veracht de keucken niet; oock wijt-beroemde mannen
Die hebben aen den heert de finnen ingefpannen,
Die hebben onderftaen, en vifch en alle vleyfch,
Te fieden na de maet, te braden nae den eyfch;
Die hebben alle moes, en alle boom-gewasfen ,
Gewefen aen het volck de maege toe to pasfen,
Niet op een wilden bof, of foo het vallen mocht,
Maer naer het jaer-getijd', en reden van de loclit.
't En is geen flechte kunft, met onderfcheyt to weten
En wat'er dient gemijt en wat'er dient gegeten;
Want die hier recht bewuft en wel ervaren fijn,
Die worden metter tijt haer eygen medecijn.
Wat heeft'er menigh wijf, door onverftandigh koken,
Een goede beet vermorft, en alle luft gebroken!
Een ander wederom, die koeftert haren weert
Met, ick en weet niet wat , door konfte van den heert.
Veel konnen fonder koft een fchotel fpijfe maecken,
En doen een moes-gerecht aen vyfe monden finaecken;
Men vint'er die terftont, oock als het niet en paft,
Onthalen met vermaeck een onverwachten gait.
Wel aen dan, foete jeught, leert nutte tafel-vonden
En voor een kloecke maegh en voor de fwacke monden;
Dat maeckt een jonge vrou de vrienden aengenaem,
Dat maeckt een jonge vrou voor al het huys bequaem.
Maer wacht des niet to min van op de klap to raecken,
En by het fchamper volck uw naem bekent te maecken
Door eenigh nieu gerecht, of ongewone vont,
Ten lufte van het oogh, of van een geyle mont.
Uw namen door de ftadt hier in te laten fpellen
Sal by een fedigh hert uw lof in twijfel itellen;
Al wat hier nieus ontftaet (foo menigh man gelooft)
Koomt uyt een weligh hert, of uyt een dertel hooft;

t) Siet het keuckenboeck onlanghs uytgegeven by Antlionis Magyrus; een bequaem werck voor alle huya-moeders, en alle andere Jonck-vrouwen, die haer op den keuckenhandel willen
leeren verftaen. Siet mede de Moffe-fehans van D. Petrus Hondius.
2) Men vint in Vranekrijck en Italia' treffelijcke edellieden, die felfs haer werck maecken van faladen en andere kruyt-gerechten te plucken, en na den aert der kruyden onder een te
mengen; daer in men hier te lande vry wat floffigh is, waer uyt oock fomwylen ongemacken fijn gerefen, mite dat'er eenige hinderlijeke kruyden voor goede, door onervarentheyt, gepluckt
en in de groen-koecken gebacken fijnde, de menfehen een plage in het lijf aten.
3) Ludov. Vices in lib. de Chrift. fcem. verhaelt veel exempelen van groote vrouwen de keucken verftaen en felts geoeffent hebbende, gelijck de Schrift oock des veel gewaeght. Clarisfimos
et maximi nominis viros, de obfoniis et re culinaria fcripfisfe, nemini dubium eft; inter antiquos eft Cato, Varro, Colamella, Ccelius Apicius, inter novos Platina, qui de honeftA voluptate,
de ratione victiis, de modo vivendi , de natura rerum et arte denique ipfl coquendi clecem libris accuratisfime et diffufe egit.
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'k En wil niet, dat het volck fal op de keucken pasfen
Ten lufte van het vleys , of om te leeren brasfen ;
Ick wil maer, dat het wijf de gaven van den Heer
Sal koken opte maet , en rechten metter • eer.
Te nutten goede koft, en dat in rechter mater,
Te fchaffen na den eyfch, is ieder toegelaten;
Hebt maer geduerigh acht te loven uwen God,
En hanght niet al to Peer de finnen aen de pot.
Die fonder overdaet fijn tafel weet te decken,
Het fal hem tot vermaeck en frisfehe leden ftrecken ;
Want die voor fijnen God een reyne maeltijt doet,
Wort aen het lijf gefterckt , en in de fiel gevoet ".
Doch fchoon of menighmael de vrouwen haer vergeten ,
En plegen overdaet ontrent het prachtigh eten,
Noch blijckt'et, dat de mans bier even fchuldigh fijn,
Indien niet aen de koft, ten minften in den wijn.
Hoe fief men menighmael, hoe Piet men lieve gaften
Door weldaet hinder doen , door vrientfchap overlaften ,
Door heusheyt in gevaer, door gunfte fchier gedoot ,
Door blijtfchap in verdriet , door nooden in den noot ?
Men laet een groote plas in diepe koppen fchincken,
Men moet'er op een Prins, of op een koninck drincken;
Voor al doch op bet heyl van onfen vryen ftant,
En fiet , cut is het volck gelijck een dwingelant 2..
Daer is geen feggen aen, ten baet geen tegenfpreken ,
Het is een (tale wet, en daerom niet te breken,
De wijn moet uyt'et glas, en wort'et niet gedaen,
Het moet dan (foo het fchijnt) de landen qualick gaen.
Noch is'et niet genoegh; men laet de deuren fluyten,
Men bout de gaften op, en niemant kander buyten ,
Al is de maegh gepaeyt, men hitfe totten dorft,
Men brenglit'er rauwe vis, of heet-gekruyde worft.
In plaetfe van de mont in rechte maet te laven,
Soo lijt de wijn gewelt, de vrienden worden haven;
Ey, wat een felfaem dingh! waer toe gedwongen dranck?
Of laet de vrienden t'huys of laetfe buyten dwanck.
Wy wonen, foo het fchijnt, in vry-gevochte landen;
En leven evenwel in enge tafel-banden
Wie maer een eerlick man eons fpijft aen fijnen dis,

Die meynt dat by een p eer van fijne vryheyt is.
Waer toe een vrient gepraemt met defe groote backen,
Die niet de maegh alleen, maer al de leden fwacken?
Ghy toeft hem aen het lijf, maer quetft hem aen den geeft,
Hy pain gelijck een menfch, by gaet gelijck een beeft.
Waerom het edel nat foo quiftigh uytgegoten ?
Waerom uw fotte vreught met fotte pijn befloten?
Wat godsdienft kan het fijn , to drincken fonder dorft?
Ey! foo gliy fegen eyft, foo bid voor uwen Vorft.
Vermijt doch uwen vrient van reden af to leyden ,
Want door befcheyt to doen foo wort men onbefebeyden ;
Gefontheyt inaeekt gewis de menfchen ongefont,
Wanneerfe mette wijn koomt vloeyen in de mont "'.
En beelt geen menfchen in, dat oyt des Heeren fegen
Door glafen is verweckt , door rafen is verkregen :
De fonden fijn van outs de gronden van verdriet:
Ghy, drinckt maer tot vermaeck, en dwinght de vrienden niet.
Laet uw beleefde gunft, laet uwe maeltijt ftrecken
Om tot een reyne vreught de vrienden op to wecken;
Doet wel aen uwen gaft , het is een oude wet,
Maer wilder iemant gaen , en doet hem geen belet.
Ghy moet aen uwen difch uw befte vrienden toeven
Door reden, door gefpreck, en niet door groote fehroeven ;
Het is de befte weert, die vrienden onderhout
Niet met een diep gelas, maer met een foete kout.
God heeft en foeten dranck en fpijfe laten wasfen,
Om in gefette maet a toe te mogen pasfen;
Ghy daerom, watje nut of totten monde keert,
Siet, datje met den geeft den milden Schepper eert.
Danckt vry den grooten God, o vrye Nederlanden !
Van fijn geftreckte gunft, en uwe rijcke ftranden ;
Wat naer of verre waft, wat uytter aerden groeyt,
Dat koomt u motto zee ter haven in gevloeyt.
God is gelijck de fon , die duyfent gulde ftralen
Laet van den hemel af op uwe fteden dalen;
Wat oyt aen boomen hingh, of op de velden ftont,
Dat wort u van den Heer gefteken in den mont.
Men vint hier in het lant geen moft of rijpe wijnen ,
Gelijck men elders doet, Baer heeter ftralen fehijnen ;

1) Voluptas, plain intemperantes ex varietate ciborum, libidinoli ex titillatione rerum venerearum percipinnt, mala eft et rejicienda. At ilM voluptas, gum ex continentia ictus , et ex its
rebus, quas natura humane appetit, oritur, etiam a fapientibus probatur ; nee ullus tam ftupidus, et a fenfibus oh fanctitatent et tetricarn vitam alienus, qui non, vel corpore vel anima, aliqua
perfundatur voluptate, 11 in victn inediocritatem , uncle bona valetudo oritur, retinuerit. Plat. in prmfation. lib. de honeft. voluptat.
2) Damuant hunt morem Permits ad Hofeae 7. 5. Gualter. in Hofeam Homil. 21. Lesf. de jail. et jur. lib. 4. cap. 4. Mathenef. lib. de bibendo fupra fanitatem , et de online foporis. Job.
Elfwig. difput. polit. 10. thefi. 25. num. 8. Germani (inquit) indigent Cenfore, qui prohibeat, ne ultro fatietatem (ritu certe nefando) quis bibere cogatur.
3) D. Bafilius in Horn. de Ebrietate, morem noftri faeculi ad amusfim deferibit: in eertamine potandi, vaforum ordine, ac oftentatione, conviviorum apparatu, miniftrorum obfequiis, deinde
potatione procedente, inquit, eo veniunt, ut de augenda hac infania certent, et de ebrietate per ambitionem contendant, cujus auctorem legis diabolum habent; victoriae vero praemium,
peccatum: nam is, qui plus hauferit meri, is prae caeteris laudatur, is victoriam refert; atque ita gloriam in ignominia captant: inter fefe namque contendunt ac, veluti in judicio align°,
defenfitant, quifnam fermo eorum, quae hie fiunt, turpitudinem unquam fatis explicet.
Ambrof. de Elia et jejunio cap. 13. Primo , inquit, rninoribus poculis, veluti velitari pugna, praeluditur ; verurn haec non fobrietatis eft fpecies, fed difciplina bibendi, ut irritent fitim.
Ergo, ubi recalere curperint, majoribus poculis inardefeit. Deinde, procedente potu longius, contentiones diverfae et magna certamina, quis bibendo praecellat; note gravis fi quis fefe excufat.
.Et haec, done e ad menfas deveniatur fecundas. At ubi confummatae fuerint epulae, mites jam esfe furgendum , tune de integro potum inftaurant; et cum confummaverint, tune inchoare
fe dicunt ; tune deferuntur phialae, tune maxirni crateres quafi inftrumenta bellorurn. etc. Idem cap. 14. Nee von excufarnini, qui vocatis ut amicos et emittitis at inimicos. Quid te
deleetant damna fine gratia P rogas ad jucunditatem, vocas ad mortem; invitas ad prandium, efferre vis ad fepulchrum; cibos promittis, tormenta irrogas; vina praetendis, venena fuffundis.
Anguftin. Serm. 231. Majora pocula providentur, certa bibendi lege conteuditur, qui potent vincere, laudem meretur ex erimine; et infra: Et ille, qui tales esfe volunt, miferabiliter fete
excufant, dicentes: ingratum habeo amicum meum , fi quoties ilium ad convivium vocavero, potum illi, quantum voluerit, non dedero. At non fit tibi arniens, qui te Deo vult facer° Mimic=
qui et tuns, et funs eft inimicus; fi certe et alium inebriaveris, habebis hominem amicum, habebis Deum inimicum; et ideo fapienter confidera , fi juftum fit, ut te a Deo fepares , dum te
ebriofis conjungis. Ad extremum, to cam noli adjurare, noli cogere , fed in poteftate illius dimitte, ut, quantum fibi placuerit, bibat; ut, fi fe inebriare voluerit, folus percat.
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En des al niet to min foo heeft uw gantfche kuft
Van molten wils genoegh, van wijnen voile luft :
Al wat de Necker geeft, al wat de Fransche dalen,
Al wat Madera fent, het fpeelt in uwe fchalen;
Al waer in eenigh lant een rijpe druyve berft,
Daer wort, tot uw behoef, een fegen uyt geperft.
Men packt in uw bevangh geen blaeuwe tonne-vygen,
Sy komen evenwel op uwe tafel fijgen;
God heeft den Spangiaert felfs als in de borft geprent,
Dat hy na dit geweft de befte druyven fent.
Wat lijfer menigh volck des fomers heete vlagen,
Om aen dit verre lant fijn vruchten op te dragen!
Hier is geen suycker-riet, dat in de dalen waft,
En noch wort hier de jeught met fuycker overlaft.
Het Indifch rijck gewas, de peper, foely, noten,
Wort bier, gelijck het graen, op folders uytgegoten;
Men pluckt hier geen kanneel, geen ander edel kruyt,
Wv deelen 't evenwel met ganfche fchepen uyt.
Of China maer alleen en backt de porceleynen,
En houtfe menigh jaer gelijck de lieden meynen,
Men vint hier onderwijl de fijnfte lijekewel
Of by een fchippers wijf of by eon boots-gefel.
Al fijn in defe kuft geen onder-aerdfche haven
Die koper, yfer, ftael, in diepe kuylen graven;
Soo woont doch hier het volck dat groote ftucken giet,
En met een hol metael door harde mueren fchiet.
Al fijn hier in het lant geen fteyle boom-gewasfen,
Die tot een hooge matt op groote fchepen pasfen;
Noch fijn hier evenwel meer feylen opte ree,
Ala oyt een machtigh Vorft had opte ruyme zee.
't Is maer een kluyte lants, dat hier de lieden banen ,
Noch fijn de folders vol, en buygen van de granen;
Men vint hier in het lant maer weynigh eygen wol,
Van lakens evenwel fijn alle winckels vol.
Geen dier van ons gewas en draeght'er fchoone vellen,
Wie kan noch evenwel hier al de bonten tellen?
Hier is geen rijcke worm, die ons de fyde (pint,
En waer is 't daer men weer fluweel en fyde vint?
Wie kent'er eenigh gout in onfe kuft gewasfen?
Noch vint men even hier veel duyfent rijcke kasfen:
Men graeft tot heden toe geen tin in dit geweft ,
Noch blinckt'et evenwel in defe landen heft.
Het fchijnt, dat hier het lant fal in het water fincken,
En niemant evenwel en wilder water drincken;
Het water is te fchrael, te killigh op de borft,
Hier wort het koren dranck, het graen is voor den dorft.
Bedenckt dit, Zeeuwfche jeught! en weeght'et in 't byfonder:
Al wat uw lant befit, dat is een eygen wonder;
In alle rijck gewas fijn uwe velden fchrael,
Ghy noch, die niet en hebt, die hebt'et altemael.
Al wat de werelt vanght, dat valt in onfe fuycken ;
Geef maer, o goede God! dat wy het wel gebruycken;
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Geef ons een danckbaer hert, een ingebonden geeft,
Die uwe gunfte Heft, en uwe ftraffe vreeft.
Hy kleeft aen enckel ftof, en eet gelijck de beeften,
Die niet in all's en eert den Vader van de geeften ;
Het is een fteen, een block, een ongevoeligh fwijn,
Die met een deufigh hooft blijft hangen aen den wijn.
Rijft hooger, Chriften hert, en als de goede gaven
Verdrijven uwen dorft of uwen honger laven;
Soo dringht de finnen op, en feght in uw gemoet:
Wie ben ick nietigh menfch die God foo milde voet?
Een woont noch tot de vrou : En laet u niet beftuyven
Of van het Rinfche nat Of van de Franfche druyven,
Of ander heet gewas; maer, als ghy vrienden toeft,
Zijt fober in den dranck, fchoon dat'er iemant fchroeft;
't Is gantfch een leelick dingh, dat mans te gulfich drincken ,
En uyt een voile maegh na vuyle dampen ftincken;
Maer 't is een boofer plaegh, 't is fchande voor den wijn,
't Is ja de vuylheyt felfs, dat vrouwen droncken fijn!
De wijn, die baent de wegh tot veelderley gebreken,
De wijn, die maeckt de tongh genegen om to fpreken,
De wijn baert herten-leet en menigh ongeval,
De wijn te ruym genut, die maeckt de wijfe mal;
De wijn, to veel befteet ontrent de fwacke vrouwen,
Kan verre boven al den meeften hinder brouwen:
-Wel, fijt dan niet geneyght tot Karen foeten geur ,
Eylaes, een droncken wijf is maer een open deur.
Ghy, wacht oock even dan u tot een weligh praten,
Of tot een losfe vrcught te veyligh uyt to laten ;
Die fonder mate ralt, is droncken in den fchijn,
Schoon datfe niet en voelt de dampen van den wijn.
Ick keere totten man: Laet uw gefelfchap weten
Wie dat de lieden fijn die met u komen eten,
Soo magh en fpijs en dranck en tafel fijn gepaft ,
Na mate van de faeck en weerde van de gaft.
't Is met een jonge vrou by wijlen foo gelegen,
Dat fy geen heere-ftraet en kent voor enge ftegen;
Sy ftruyckelt al te licht, en tart geduerigh mis,
Om datfe dom, en groen of niet geoeffent is.
Alen vint in dit geval niet felden vreeinde flagen ,
Die fomwijl aen de man tot in het herte knagen ;
Men vint'er wonder veel, een dient'er by gebrocht,
Op dat ons jonge vrou haer beter quijten mock.
Een geeftigh edelman had, om befcheyde reden,
Een hoog-geboren Vorft by hem to gaft gebeden;
Die quain ontrent de noen met groote deep verfelt,
Maer hiet de knechten gaen, met dat'er was gebelt;
Hy was in Hecht gewaet en van mismaeckte leden,
Doch goedigh in der aert, en van beleefde feden;
De weert en was er niet, maer wel fijn jonge vrou,
Die meynd', hy waer een knecht van een die komen for,
Sy feyt hem: „Rap gefel, waer toe het ledigh treden?
Hier, klooft dit bultigh hout, en oeffent foo de loden."
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De Vorft feyt niet een woort, maer grijpt terftont de bijl,
En geeft hem aen het werck, en kapt een lange wijl.
Hier over komt de weert met haeften ingetreden,
En fiet dit felfaem
onfeker van de reden,
Onfeker, wat'er fchuylt in foo een vreemt geval,
Onfeker, wat hy doen of wat hy laten fal.
Ten leften berft by uyt: „o weertfte van den lande,
Wie doet u dit verdriet, en my de groote fchande?"
Tot antwoort wort gefeyt: „Me-vrouw heeft uwen gait
Aen ctefen block gefet, en met de bijl
Ick drage lieve vrient, en vry niet fonder reden,
Ick draegh (eylaes!) de ftraf van mijn wanfchapen leden,
Ick drage mijn gebreck, maer draegh het met gedult;
'k En wijt' het geenen menfch, het is mijn eygen fchult."
Daer was'et al bekaeyt, de vrou is niet te fpreken,
Maer gingh haer in den ftal of in den hof verfteken,
Haer man bracht wat hy mocht tot onfchult aen den dagh,
Maer des al niet te min het heeft een domme flagh.
Hoort mannen, deftigh volck! 6f trout befette vrouwen,
Of leertfe na den eyfch de vrienden onderhouwen ;
Want een die niet en weet wat u en haer betaemt,
Maeckt dickmael uwen vrient en haren man befchaemt.
Ten wort u niet geleert tot alter tijt te brasfen,
Noch eeuwigh, jonge vrou! op uwen wont te pasfen:
Weeft fuynigh na den eyfch, en fchaft, wanneer het dient,
Een fchotel voor een gait, een bete voor een vrient.
Of fchoon u onverhoets eens gaften over quamen,
Al is uw keucken flecht, j'en hebt u niet te fchamen ;
Doet brengen dat'er is, al waer het zout en broot,
Of anders, ronde koft: een vrient is haeft genoot,
Een vrient is haeft gefpijft, een vrient is haeft te vreden,
Een vrient, een eerlick man, die voeght hem na de reden ;
Een vrient aenfiet'et pert, een vrient, een ware vrient,
Is dickmael mette wil en fonder koft gedient.
Wat hoefje, jonge vrou, uw teere jeught te quellen,
Al hebje niet te veel uw gaften voor te ftellen;
Siet, als a fpijs ontbreeckt, foo neemt tot uwer baet
Schoon lywaet voor den difch, voor u een bly gelaet.
Neemt acht in dit geval het voor-hooft niet te fronsfen,
Vermont uw fpijfe niet gelijck de vuyle flonsfen;
Mijt pracht in uw beleit, maeckt alle dingen net;
Dat is in mijnen fin de befte tafel-wet.
Als 't al is bygebracht mu uwen gaft te fpijfen,
Soo weet ick boven dat noch een gerecht te wijfen :
Ghy die met kleyne koft uw vrient wilt waken bly,
Gaet, fet'er op het left uw eygen tonge by.
Alleen een vlijtigh oogh doet koude fpijfe fmaecken,
Dat kan, oock fonder koft, de lieden vrolick inaecken;
Waer rechte geeften fijn, daer leeftmen van de kunft ,
Waer rechte vrienden fijn, daer leeftmen van de gunft.
Ghy kont de naefte reys uw jonfte beter toonen,
En met een ruymer bent het eerfte mael verfchoonen;

Ghy, maeckt flechts dat de kock en dat de tafel fpreeckt,
Dat fointijts u de daet, de wille noyt ontbreeckt.
Eer dat ick yonder ga, foo moet ick hier belaften
Drie dingen aen de weert, drie dingen aen de gaften,
Brie dingen aen de vrou, drie dingen aen de knecht,
En, fiet bier is het gros van alle tafel-recht :
De weert, na onfen raet, -die moet ten eerften fchouwen,
De gaften aen den difch met kracht te willen houwen,
De gaften tegen meugh te porren totten dranck,
De gaften in het hays to fluyten tegen danck.
De gaft moet veerdigh fijn, en op fijn ure letten,
Moet daer de weert gebiedt hem 'leder laten fetten ,
Moet in fijn eygen huys befluyten fijnen bout,
De weert heeft al genoegh aen e6nen gragen wont.
De vrouw moet opten difch en opte keucken pasfen,
Moet lywaet ende tin ter eeren laten wasfen,
Moet toonen metter daet, en even mette fchijn,
Dat haer de gaften lief, en weerde vrienden fijn.
De knecht, en wie'er dient, moet hens en vlijtigh fchencken,
Moet trachten niemants kleet met (torten oyt te krencken;
En dan noch vont bet volck in oude tijden goet,
Pat niemant drincken magh, wanneer hy fchencken moet.
Hier ware nu de tijt een repel uyt te fchrijven,
Hoe dat een jonge vrou haer marktgangh heeft te drijven,
En wat'er voor het huys is noodigh ingebrocht,
En wat'er voor bet huys is beter ongekocht.
Doch in dit nieu beflagh en ftaet ons niet te treden,
Dewijl ick feker houw, dat over langh geleden,
Een dochter defe les ten vollen heeft geleert
Doen, alsfe noch ontrent haer moeder heeft verkeert.
Wie oyt een handigh wijf wil voor een man berey-den,
Die moetfe van der jeught in buys en keucken leyden,
De neck van defe plicht is van een groot beflagh,
Het koomt van langer hant, en niet op eenen dagh.
Poch foo daer iemant is tot echten ftaet gekomen,
Die in haer ouders buys niet waer en heeft genomen ,
Wat tot het koopen dient, die vange nimmer aen,
Alleen en fonder hulp de kramen in te gaen.
Het fal bequamer fijn, haer voor een tijt te paren
Met een die fneger is en van befette jaren;
Die fat haer wijfen aen al wat'er omme-gaet,
En ftijven haer bedrijf door haren goeden raet.
Wat hier toe yonder dient, en is niet in de boecken,
Maer opte marten felfs, en in de daet te foecken;
Men wort ten leften kloeck en uytter-maten vroet,
Wanneer men neerftigh let, hoe dat een ander doet.
Een woort noch evenwel: Veel loopen achter ftraten
Vol kommerlick gewoel, en befich uytter-maten,
En koopen niet te min, in vleefch en verfche vis ,
Het flechtfte van de banck, het blaeufte dat'er is;
Al om de minfte koft, gelijck de lieden feggen.
Maer neen, befette vrou, leert beter gronden leggen;

VROUWE.

Leert eenmael defe les, dat noyt de befte koop
Leyt in bet minfte gelt of in den meeften hoop.
Is ieniant van het volck genegen om te fparen,
Die koope nimmermeer als van de befte waren;
Het befte, wat bet fy, is over al bequaem,
(3Iiv,, koopt tot aller tijt het befte van de kraem:
Het fal aen uw gefin ten nutte konnen ftrecken ;
lIet fal uw weerden vrient tot uwe gunfte trecken ;
Het fal u dienftigh fijn, foo hy een goede beet
Met vreughde, fonder twift, aen fijne tafel eet.
Ghy Cult, met defe vont, hem in den huyfe. binder,
En niet, dan als het dient, by vreemde gaften vinden;
Wie door een xnilde kock op hare tafel part,
Die maeckt een eerlick man geduerigh Karen gait.
Ick weet, dat menigh wijf, met al te deun te leven,
Den Heere van het huys heeft uyt'et huys gedreven;
't. Is feker dat de man fich elders henen keert,
Wanneer een karigh wijf haer tafel niet en eert.
Wy vinden overal een hoop van deune vrouwen ,
Maer weynigh recut bequaem om huys to konnen houwen;
Die voordeel meynt te doen met al te fchra]en dis,
En kent noch heden niet wat recut een huys-wijf is :
Maer die de kunfte weet, wanneer men dient te fparen ,
En laet te rechter tijt haer deune finnen varen ,
En als 't de reden eyft, de keucken vieren lean,
Dat is een weerde vrou , de kroone van den man.
Hier dien' ick met een woort de vrouwen aen te raecken,
Die al te grooten werck van hare kelen maecken;
Ick weet dat menighmael geen fpijs en wort gekocht,
Als die een lecker wijf tot hare luften focht:
In vleys, in vis, in fruyt, in moes , in hof-faladen ,
En dater is gerooft, in dat'er is gebraden,
Of aen den heert geftooft, men vint'er niet een beet,
Als dat haer kiefche mont met voile tanden eet ".
(Thy , bout een ander ftreeck, en tracht voor al te weten,
Wat koft van uwen man met (make wort gegeten;
En dan, foo ghy de maegh foo verre buygen kont ,
Soo leert na fijne fmaeck gewennen uwen mont.
Ick Wilde, dat bet wijf haer luften konde dwingen ,
En heulde met den man, tot in de minfte dingen;
Waer wil en tegenwil te famen wort gepaft,
Paer rijft een ware fucht, en fet de liefde vaft.
Dan of het foo geviel, gelijck het kan gefchieden ,
Pat u de maege walght, en niet en laet gebieden ;
Of dat uw tegen-aert als met de fpijfe veCht,
Soo geeft noch aen den man fijn voile tafelrecht.
'k En wil noch evenwel geen echte mannen leeren ,
I filer luften gade then, haer luye buycken eeren ;
Neen, dat is niet gemeent, wy leggen geenen grout
noch voor het dertel vleefch, noch voor een geylen mont.
1)

Het fpreeckwoort feyt: De man die eet fchier al den dagh, de fpijfe, die de vrouwe magh.

2)

Voyez le Verger des proverbes Francoys, verb. Menage.
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't En is geen minne-werck op haren mont te pasfen ,
Laet vraten lecker fijn, die leven om te brasfen;
En weeft niet al to kies, niet al to keucken-fot,
't En voeght geen reyne ziel te wonen in de pot.
Het keel-gat is een wolf, en wat de menfchen eten
Glijt in der haeften deur, en is terftont vergeten ;
Dus, foo uw tanger lijf geen innigh letfel heeft,
Soo neemt tot voetfel aen al wat de keucken geeft.
Een faecke, tot -befluyt, is dienftigh hier geweten:
Doet voor-raet na den eyfch van dranck en noodigh eten;
Van alderhande brant, en fooje fparigh fijt,
Koopt niet als oin gereet, en dat te rechter tijt.
Een moeder van bet huys moet pasfen op de ftonden,
Moet letten op den aert van alle grage monden;
Ghy (he geen flappe gans en wilt geheeten fijn,
Schout al to verfchen broot, en al te nieuwen wijn 2).
Hier achte niemant vreemt, dat wy te voorfchijn bringen
Het diepfte vrou-geheym tot aen de keucken-dingen;
Tot al het innigh buys. Jonckvrouwen , ick beken,
Dat ick in dit beflagh de naeckte fchrijver ben.
Al watje naeft bevint op uw bedrijf to passen,
Is very' het minfte deel op mijne gront gewasfen;
Een ander geeft de ftof, en ick het rijm alleen ;
ick menge flechts de kalck, een ander geeft de fteen.
Wie regels ftellen wil op huys en keucken-faecken,
En tracht in dit beroep de gronden aen te raecken,
Moet tot de vrouwen gaen, en leenen haren raet,
En leeren even daer, al wat'er omme-gaet.
Lucani geeftigh wijf heeft, op verfcheyde ftonden ,
In dat manhaftigh boeck veel dingen uytgevonden ,
Tot cierfel van het werck, heeft dickmael bygebracht
Iet, daer de fchrijver felfs niet op en had gedacht.
Mijn weerde bedgenoot, mijn fief en tweede leven,
Heeft menigh fchoon juweel aen onfe vrou gegeven;
Want als mijn trage pen by wijlen ftille ftont,
Soo kreeghfe weder ftof uyt haren lieven mont.
Vint fich dan eenigh menfch, door onfen boeck to lefen,
In huys of huys-bedrijf wat naerder onderwefen;
Die wenfche vrede toe, en biede goeden dagh
Aen haer, die totte gront in defe plichten fagh.
Voor al moet onfe vrou haer plichten overpeyfen,
Wanneer haer weerde man wil uytten lande reyfen;
Wat heeft'er menigh wijf haer goeden naem bekladt,
Die fonder goet beleyt, en fonder hoeder fat!
Jonckvrouwen, leent het oor! mijn penne fal gewagen,
Hoe fich in dit geval een vrouwe dient te dragen;
Leert, hoe een echte wijf haer liefdetoonen kan ,
Al isfe mette zee gefcheyden van den man:
Ten dage van de reys, foo wilt voor eerft beforgen
Jet dat hy nutten magh, al is'et in de morgen;
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Brenght, tot een feker pant van uw beleefde fucht,
let dienftigh voor de maegh en tegen quade lucht.
Is 't verre dat hy reyft, gaet met de vrienden buyten,
En leyt hem, naer het valt, aen wagens ofte felmyten;
Of druckt a dat te feer in uw bedroeft gepeys,
Soo valt hem om den hals, en wenft hem goede reys;
Wenft, dat de lieve God, in ryden en in varen,
Hem wil geleyde doen, en over al bewaren;
Wenft, dat hy met gemack, en fonder tegenfpoet,
Haeft komen daer hy gaet, haeft weder keeren moet.
Wanneer uw tweede fiel is uytte ftadt gereden,
Soo wil een meerder forgh in uw beroep befteden;
Let op uw eygen felfs, daer is nu voile tijt,
Let op uw innigh hert , terwijl ghy ledigh fijt.
Of fchoon uw vrient verlaet de kuften van de Zeeuwen,
Ghy meught noch evenwel niet ledigh fitten geeuwen;
Niet fitten in de deur met handen opten fehoot ,
Ghy treet nu in het ampt van uwen bed-genoot.
En fpreeckt niet als het wijf, by Salomon befchreven:
Nu is 't de rechte ftont fich in de vreught te geven,
Nu is'et eenmael tijt te koelen ode vlam;
De man is uytte weegh, het heck is van den darn.
Neen, fedigh herte, neen, vermijt u foo te fpreken,
Maer wacht u des te meer in weelden uyt te breken ;
Het is een heylloos wijf, dat, als de man verreyft,
Om gaften, om vermaeck, om fpeel te rijden peyft.
Ghy, blijft in uw bevangh, en let op alle faecken,
Siet met een wacker oogh wat uwe boden maecken,
Weeft vroeger in de weer als ghy to voren pleeght,
Om dat'er grooter laft op uwe fchouders weeght.
Ghy, in het onderwint van uwen man getreden,
Gaet, knielt met uw gefin, en oeffent huys-gebeden ;
Ghy moot in dit geval ten vollen onderftaen,
Al wat uw weerde man voor defen heeft gedaen.
Soo haeft de guide fon u brenght den rooden morgen,
Ghy, eer uw vlijtigh hert te geven aen de forgen,
Soo ftelt uw gantfch gefin ootmoedigh voor den Heer,
En doet het alle daegh, en laet'et nimmermeer.
De menfch, ellendigh dier, is van fijn eerfte gronden
Befoetelt uyter aert, verbijftert in de fonden;
Dies, waer hy vinger flaet of voeten neder fet,
Daer wort'et altemael van fijnen ramp befmet:
Alleen het innigh hert, den Hemel opgedragen,
Brenght heyl en vaft behulp voor alle boofe plagen;
Alleen het reyn gebed, in Chrifti naem gefeyt,
Dat fuyvert uw bedrijf, en heylight uw beleyt.
God, fegen van het volck, en wortel aller faecken ,
Sal wat de menfche doet hem weder heyligh maecken

Aileen om Chrifti wil; dims vanght geen dingen aen,
Of wilt voor alle werck tot uwen Schepper gaen.
Straks, na dit goet begin, foo wilt uw finnen geven
Tot Godes heyligh woort, den regel van het leven,
Suyght daer de reyne melck die ons de fiele voet,
Daer is 't dat yder menfch het leven foecken moet.
En foo, ghy nae den eyfch wilt alle faecken ftieren,
Herkauwt dat heyligh aes, gelijck de reyne dieren,
Deficit vry dat yeder punt, dat hier gefchreven ftaet,
Op uwe finnen palt, op uwe faecken flaet.
Leeft van den eerften af, en fonder losfe ftucken,
Nu hier, dan weder daer, by horten uyt to plucken;
Leeft ftaegh, en met befcheyt, leeft, wijf en fedigh man!
Hier is, dat uwen geeft tot Gode leyden kan.
Leeft tweemael alle daegh, leeft twee befcheyde deelen,
En brenght'et aen de fiel, het fal uw feylen heeler;
En fijn de ftucken kleyn, verdubbelt uw getal,
Gelijck u, na den eyfch, de reden wijfen fal.
Maer als des Heeren dagh koomt over u gefegen,
Soo wilt uw reyne plicht in dubbel mate plegen;
Hebt dan op uw bedrijf een naerder oogh-gemerek,
God eyft op fijnen dagh byfonder offer-werck ".
Al fchijnt des Heeren boeck u wonder groot to wefen,
Ghy fult'et, even dus, ten vollen konnen lefen,
Oock eer de guide fon den wagen of-nine-went ,
En tot een ander jaer met nieuwe peerden rent
Doch maeckt het heyligh boek niet uytter hant te leggen ,
Of laet het ganfch gefin op hare beurte feggen,
Wat yder heeft geleert en nit de Schrift gemerckt,
Waer door by fijnen geeft ten goeden heeft gefterckt.
Want foo gy niet en pooght een yder wat to vragen,
Gewis het meefte deel fal weynigh merle dragen;
Maer als een yeder fpreekt, en reden geven moet,
Dan is'et dat de geeft fijn plichten beter doet.
Vergeet oock even dan geen alemoes te geven,
En laet een droeve fiel van uwen fegen leven;
Lijt iemant hongers noot, of eenig ander beet,
Sent koft, wanneer het dient, of geeft een noodig kleet.
Gy nu, met dit begin geheylight aen de leden ,
Gaet, met een vlytigh hert, tot uwe faecken treden;
Maer feet, dat over al de refte van den dagh
Eenparig heenen gaen, en eynde nemen magh;
Laet aen uw wefen fien, laet in uw woorden mercken,
Laet fchynen uytte daet en uwe gantfche wercken,
Laet blijcken over al, dat gy ir1 uwen geeft
Uw even-menfche Heft, en uwen Schepper vreeft.
Bewijft met uw gewaet, met uwe reyne feden ,
Bewijft met uw gebaer, met uwe goede reden,

1) Aen den fabhath-dage fu1t ghy tweejarige lammeren fonder vlecke offeren, en dit is het brant-offer eens yegelijeken fabhaths, boven het dagelijcx offer. Num. 28. 19.
2) Om eenmael op yeder jaer de gaufche Schrift uyt te- lefen , foo maeckt aldus uwe reckeninge' de Canonijcke boecken des ouden Teftaments houden negen-hondert een-en-dertigh capittelen;
het nieuwe Teftament twee-hondert en-feftigh, is te famen 1191. In de 365 dagen des jeers op elken dagh twee capittelen, zijn 730 capittelen : op den dagh des Heeren dubbel getal, fijn over
51 der felver dagen, 102. capittelen in 't jaer. Stelt veer kleyne capittelen (gelijck veeltijts fijn de Pfalmen) om twee ofte meer your een te lefen, ofte om op byfondere gelegentheden meerder
getal te nemen 359, maeckt te fames 1191 capittelen.
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Bewijft'et overal, dat ghy een Chriften bloet
ln uwe leden draeght, in uwen boefem voet,
Een recht herboren ziel die moet* haer ganfche leven
Bepalen met de tucht , en aen de reden geven,
Ifaer lath, haer oog-gewenck , haer alderminfte daet,
Moet naer den regel zijn, en pasfen op de maet.
Siet, hoe de groote God ook alle flechte faecken
V en\ eerdight menigmael ten nauften aen te raecken ;
Siet, in den tempel felfs, fiet alle kleyn geftel,
Niet fonder fijn beworp, niet buyten fijn bevel:
Hy laet op fijn gebod en naer den regel ftieren
Domp-horens, richel-werck, ja fnuyters, en klavieren,
Tot aen het minfte tuygh; dat is tot ons gefeyt,
Dat ook het minfte werk dient in de tucht beleyt.
Laet vorder op den dagh uw finnen niet verftroyen,
Niet vliegen in de lucht, niet loopen rinkelroyen,
Niet fwieren over al , gelijck een losfe ftroom,
Maer pooght de geeften felfs te houden in den toom.
Een menrch, die ledigh is en laet de finnen fweven,
Wort, ik en weet niet hoe, uyt fijnen wegh gedreven;
En als'er los gepeyns in onfe finnen fpeelt,
Wat koomt'er anders van, als dat'et fonde teelt?
Is nit misfchien uw man foodanigh van manieren ,
Dat hy een wind of brack, of diergelijeke dieren,
Een vinck of quackel voet , of eenig ander beeft,
Daer aen hy menigmael verluftight fijnen geeft,
Soo dient tot uw beroep, met alle vlijt te forgen ,
Dat fijn geminde queeck kreegh voetfel alle morgen ;
Ten eynd' hy vinden magh, wanneer hy weder-keert,
Dat hem fijn weerde vrou in alle dingen eert.
Siet, als een geeftig quant de vrijfter wil behagen,
Hy fal oock haren hont in fijnen mantel dragen,
Ter eeren van de maeght; hij fal ook haren hont
En Itreelen metter hant, en kusfen metten mont:
Die waere liefde draeght, en laet hem niet genoegen
Aileen tot fijnen vrient een gunftig hert te voegen ,
Maer ftrekt hem wijder uyt; foo dat hy gunfte biedt
Alwaer hy maer de gunft van fijn geminde fiet.
Laet u geen vreemt befoeck om defen tijt behagen,
Sellout al het manne-volck, behoudens eyge magen;
Hoe lichte, jonge vrou, ontftaet'er groat verdriet,
Wanneer men veel geloops aen uwe deuren fiet !
Die met een echte man gemeenfaem kennis houwen,
Vermogen, des verfocht, ten goede fijner vrouwen,
Te leenen haer behulp; maer veel by haer te gaen,
Pat heeft, aen menig huys, door gunfte feed gedaen
Een vrient van haren vrient tot haren vrient te kiefen ,
Heeft menigh eerbaer wijf haer eere doen verliefen;
Drs, fchoon gy met uw man fijt over al gemeen,
1)
2)
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Laet des al niet te min hem fijnen vrient alleen.
Een die van buyten koomt te willen herrebergen ,
En is in defen ftant een vrouwe niet to vergen 2),
Een neef , men weet niet wie, een vrient, een ander gait,
Poet fomtijts fijnen weert een ftillen overlaft.
Wien is'et niet bekent, waer is'et niet geschreven
Wat Paris heeft gedaen, wat Paris heeft bedreven?
Wat Paris met bedrogh ten leften onderftont,
Toen hy een jonge vrou alleen gelaten vont?
Ey fiet, de Griekfche vorft is in het dorre Kreten ,
En laet lien vreemden haen met fijn gefelfchap eten;
O dwaesheyt van den man! hy mift fijn weerde lief,
Sijn gaft die wort een (chalk, een boef, een menfche-dief!
Al eer hy wederkomt, het feyl is opgetogen,
De vloot is van de roe, en over zee gevlogen;
Helene (wat een fpijt!) Helene was gegaen,
En eerie wederkeert, foo is haer jeught gedaen.
Vermijt dan, jonge vrou, een bed te laten decken,
Vermijt in dit geval uw tafel uyt te trecken,
En gaet oock niet te gaft, als by het naeste bloet,
Maer leeft oin defen tijt, gelijck een mosfel doet.
Te rijden in den duyn, te rotten aen der heyden,
Of door een jongh gefel fich uyt te laten leyden,
Of, foo men elders doet, to varen met een jacht
In eenigh binne-meyr, of in een verfche gracht,
Te nemen fijn vermaek met alle blyde geeften,
Te rennen door het lant tot alle boere-feeften,
En al, wanneer de man is uytter ftadt gereyft,
En is niet dat de tucht van echte vrouwen eyft.
Die fonder haren man met vreemde mannen brasfen,
En fchijnen op haer eer niet meer te willen passen;
Gy , mijt dit loos beleyt; het is een liftigh net ,
De tafel is van outs een voorspel van het bed 3).
't Is waer, het Britten-lant kan defe weelde lijden,
Daer magh een echte vrou met losfe toomen rijden;
Maer wat'er over zee in eenigh lant geschiedt ,
In Hollant luyt'et vreemt, in Zeelant fluyt'et niet.
Als nu de moede Son, met afgemende paerden,
Ten leften onderfchept de rontte vender aerden ,
Roept weder uw gefin , eer dat men gaet te bed,
En fluyt uw dagh-bedrijf met Godes foete wet.
Wilt noyt ontrent den heert met uren fitten gapen ,
Noyt op eon duffe ftoof, of aen den vyere flapen,
Maer, als gy tot befluyt uw kinders heb gekuft
Soo fluyt uw kamer toe, en ftelt u naer de ruft.
Uw man en hoort'et niet , dus moot ik hier gewagen
Van iet, dat flechts beftaet in rechte finne-vlagen;
Neemt my ten beften af, dat ick in vryheit spreek;
Een die in ftilte ftraft, die houdt de recite ftreeck.

Hier van wort breeder gehandelt by Don Antonio de Guevara in fijne Sentbrieven. Epift. para Mofen Puche Valeneiano , es tetra para los rezien cafados.
Neminem patiatur mulier domurn ingredi fine jusfu mariti, Ariftotelis praeceptum eft. Sunt 'mantilla in domo juris prorfus ac auctoritatis vizi, in quae turpe an flagitiofum eft fceminam,

neonfulto viro , quidquam ftatuere, flout in admittendo hofpite, locanda filia etc. Led. Vives, lib. de officio mariti, cap. de Domo.
3)

Convivium Venetia praeludium. Aeeurf. ad 1. quad alt. if. ad leg. Jul. de Adulter. Ludi et convivia in Anglia keminarum pudicitiam fnfpectam non reddunt. Alberic Gentil. tract. de nupt. fol. 493.
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Daer is een vreemde luft van boenen, dweylen, fchueren,
Van al te net te zijn, van duyfent vreemde kueren;
Uw trap is mijn getuyg , daer niemant op en gaet,
Ten fy dat eerft de voet haer fchoenen acliter laet :
Men hanght een fchoonen dwael , maar niet om aen te droogen ,
Ten is maer enkel fchijn en voor de luft der oogen,
Uw meefte keucken-tuygh en kent geen heete vonck,
En fchier al wat'er blinckt en is maer voor de pronck.
Iek heb een wijf gekent (c) dwaesheit van de menfchen!)
Van lywaet foo voorfien, als iemant mochte wenfclien,
Men vont noch evenwel dat fy geduerig at
Of op een blaeuwe flet of ick en weet niet wat.
Men vint'er heden noch die koffers , pyfels, kasfen,
Vol aerdig fervia, vol ammelakens tasfen,
En altijt weder aen, en evenwel nochtans
En fiet men over ditch Pavy noch Rofekrans:
Men is'et al gewoon in berders op te binnen,
En voor een goeden vrient en is'er niet te vinden;
Waer toe Lavenderbloem, en al het fchoon damaft?
Het Ilechtfte van de kilt is voor een weerde gait.
Men vint'er even bier met defe plaegh bevangen,
Die voor haer eygen bloet geen lywaet willen langen;
Soo dat de felle twit hierom foo verre gaet,
Dat jae een korfel man de koffers open Ilaet.
Ick hate dit bedrijf, een wyfe van de vrecken,
Die menigh duyfent pont in haere koffers trecken,
En hebben evenwel, al fijii de fchatten groot,
Niet voor haer evenmenfch, niet voor haer eygen noot.
Tracht, lieve, dit gebreck uyt uwen geeft te bannen;
't Is rechte pluyfery, gehaet van alle mannen,
Het is uw bete pant en aldernutfte goet
Dat voordeel of gemack aen fijnen meefter doet.
Ghy, fiet op uwen man en fijn gebod te pasfen,
Laet dat den fleutel fijn van uwe rijcke kasfen;
Wanneer'er iemant komt, en dat by maer en fpreekt,
Maeckt dat fijn woort alleen uw pyfel open breeckt.
Maer veel, the onder u doen alle borders glimpen,
Verwecken menighmael de lieden om te fehimpen,
Om dat het finnigh wijf, dat banck en tafel wrijft,
Omtrent haer eygen felfs een vuyle Ilonsfe blijft.
Laet ons op dit geval een woort to (amen fpreken,
Want hier, befette vrou, client mede van geweken;
Ghy, die naukeurigh fijt ontrent een fteenen huis,
Hout eerft het fchoon gebou van uwe leden kuys.
Men fiet meet over al de vrouwen opter ftraten,
In alderhande pracht geweldigh uyt-gelaten,

Men pleeght hier menigmael, men hout gefetten raet,
Op 't fchicken van een hayr, en 't leggen van een draet:
Maer by een eygen man', of binnen fijnen huyfe,
Baer vintmen menighmael een backhuys van Medufe,
Eon leelick monune-tuyg, een spook , een vuyl geftel,
En, wilje 't al in een, een rechte morsfebel.
Wie heeft doch niet gemerckt, hoe dickmael ganfche dagen
Veel vrouwen fij11 geftelt om kinders wegh te jagen?
Bekrofen, ongefchickt, wanbacken, afgeftooft,
Een fchabbe voor het lijf, een nacht-doek om het hooft?
Begrommelt, ongefien, met ongewasfe kaken,
In 't korte, foo geftelt, men fchijnt'er of to brakes ;
Het dunckt my wonder vremt, hoe menigh eerlijck man
Dit lieden met gedult, en overfetten kan.
0 fy van dat gebruyck! wilt u naer reden cieren ,
De menfch is uytter aert een van de reyne dieren:
Hoeft oyt een fuyver kleet in iemant goeden fchijn,
Ghy fijt het, jonge vrou, die net behoort to fijn ' .
Maer fegh my doch een reys, is al uw geeftigh hullen
Maer flechts om aen het volck het oogh to isogon vullen?
Om aen een jonge wulp, of ander dertel quant
Te dienen tot een fpoor van fijnen geylen brant?
Neen, eerbaer herten, neen: wilt uwe teere leden
Aileen maer in de vreught van uwen man befteden:
Hy is uw luft, uw trooft, uw vrient, en opper-voogt,
Pus brought tot fijn vermaek al wat guy brengen moogt,
En laet uw reyne dracht geen vreemde loft beforgen,
Maer paft op uwen man, en kuyft 11 alle morgen ;
Schickt hooft en leden op, al is'et noch foo vroegl),
Die eenen man behaeght, behaeghrer al genoegh 2'.
Daer Iijn omtrent de dracht twee fchadelijke rotfen:
Of al te Ilordigh fijn 6f al te prachtigh trotfen;
Hier client een oogh in 't feyl, of anders fal het fcbip
Geraecken in gevaer van d'een of dander klip.
Daer lijn'er onder u die, juyft gelijck de flecken,
Genoeghfaem Nuys en al met haren lijve trecken;
Men vindt, dat haer beflagh, in hall en hant-cieraet,
Haer ganfche vaders erf in prijs to boven gaet.
Ghy, die nu fijt getrout, mooght reyne kleeders dragen ,
Op datj' aen uwen man te beter mooght behagen;
Ghy, die noch vrijfter Viet, mooght cieren uwe jeught,
Op datje totten man te beter komen meught.
Laet dat uw baken fijn: geen kleet en moet'er ftrecken,
Om eenigh dertel oogh tot luften op to wecken ;
Blijft clan in defe maet, en fijt ontrent uw kleet
Niet al te flonfigh vuyl, niet al te machtigh breet s .

1) Dat de vrouwen haer vercieren in reynen kleede, feyt Paul. 1. Tim. 2. O. Hine Jurifconfulti asferitut, ftatutum prohibens portare quafdam veftes et ornamenta, comprehendere foiarn
viros, non mulieres; chin feeminis talia ornamenta, non viris convenient, ut not. Glosf. et Joh. Plat. ad 1. 1. et 2. C. de veft. bola. et aunt. lib. 11.
2) Ornatus uxoris extra domain ad virum non pertinet. Stobaes in praecept. eonnuhialib. Acrior eft fentenia Euripidis, qua pronuntiavit mulierem, quae extra domum, marito abiente,
magno ornatu iucedit, et ad pulchritudinem fe comit, refereudam esfe in album improbarum: nihil enim eam cogere foris ornatum prae fe ferre facien, nifi quid mali quaerit. Tiraq. ad 1. 3.
connub. num. 13 et 71.
3) Mundicies fit frugalls, quae fie excludit forties, ut abfit luxurina. Eraf. Poteft mulier, matrimonio elocata, eo quidem confilio modefte fefe ornare, ut vim placeat, ejufque amorcm fibi
conciliet, no, ipfa defpecta ille in adulterium labatur: ecelebs autern , ut virum fibi facilius quaerat , neutri verb iftud coneeditur,, fi eo animo ducatur, ut externos ad libidimen incendat, aut
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Een die haer reyne dracht befluyt in defe palen,
En kan geen achterklap, met reden, achterhalen;
Want wat men hier en daer voor wijfe fchrijvers vint,
Die fijn meeft altemael in defen eens gefint ".
Waer toe de groote pracht? wat is'er mee te winnen
Als nijt van uws gelijck? betoomt uw trotfe finnen;
Men acht een vrouwekleet dan belt te fijn gemaeckt,
Als 't niet en wort benijt, en niet en wort gelaeckt.
De loon van hooge dracht is een van defe dingen:
Of datje boven ftaet u fchijnt to willen dringen,
Of datje foeckt de gunft van eenigh buyte-vrient,
Of datje metter daet en vlees en werelt dient.
Kieft een van defe dry, alleen de bloote namen
Die fullen uwen man, die fullen u befchamen,
Ghy daerom, Chriften hert, mijt, door een fedigh kleet,
En ander lieden haet en eygen herte-leet.
Hoewel ghy machtigh fijt, waer toe het machtigh prijcken?
Laet, wat uw .ge1t vermagh, ter rechter plaetfen blijcken;
Maeckt, dat een fchamel menfch, in plaetfe van geklagh,
Een fegen over u met reden fpreken magh 2).
Het gout aldus befteet en vreeft geen holle baren,
Geen krijgh en haer gevolgh, geen tanden van de jaren,
Geen brant of hoogen vloet, geen ongewisfe kans;
Het gout, aldus befteet, dat heeft den beften glans.
De rijckdom, aengeleyt om uwe pracht te ftijven,
Kan u van uwen God en uyt den Hemel drijven;
Maer rijckdom, aengeleyt ontrent een fchamel menfch,
Kan u voor eeuwigh fijn vermaeck en herten-wenfch.
Veel is'er over al, door overtolligh proncken,
In prangen van de !lel en fwaren anghft gefoncken,
Als haer de doot beftreet; maer noyt en heeft de pracht
Aen iemant, toen hy fterf, den minften trooft gebracht.
Wel laet dan uw gepeys niet anghftigh liggen malen
Hoe datje met'et lijf fult voor de werelt pralen,
Maer weeft tot aller tijt met defen anghft vervult,
Hoe datje voor den Heer de fiele cieren fult.
Het ware vrou-cieraet en is geen hayr te vlechten,
Geen baggen aen te doen, geen kanten op te rechten;
Het is een fedigh hert, dat uyt een ftillen geeft
Sijn oogen neder ftaet, en fijnen Schepper vreeft.
Verlaet dan alle fucht van defe malle dingen ,
En ftelt uw cierfel niet in uwe groote ringen;
Want fchoon men groote (chat in rijcke fteenen quilt,
Noch is'er niemant moy die goede feden mitt 3).
Het wijf moet onder dies haer kleet en cierfel voegen,

Soo dat een billick man magh hebben vergenoegen;
Want mits haer gantfe dracht maer op den man en fiet,
Soo ftaet'et aen den man, en onder fijn gebiet.
Is dan uw bed-genoot tot moye dracht genegen ,
En datje tot de maet hem niet en kont bewegen,
Soo buyght naer fijnen wil, maer tuyght in uw gemoet,
Dat ghy het om den man, niet om de werelt doet 4).
Maer foo in tegendeel uw vrient, uyt goede reden,
Is met een matigh kleet voor ti en hem te vreden;
Soo hebje, jonge vrou, voor al doch geene kans
Tot eenigh lijf-cieraet van ongewonen glans:
Een, die met kleynen koft kan haren man behagen,
En magh geen rijck gewaet, geen groote fteenen dragen;
Wie daerom prachtigh gaet oock tegen fijn gebod,
Is boven haren man, en tegens haren God.
Daer fijn'er hedenfdaeghs in defe ftadt te vinden,
Die weten aen den man het ooge toe te binden,
Soo dat by niet en merckt, al wort hy fchoon gepluckt,
Hoe diep de vrouwe-pracht hem in de beurfe druckt.
De lift dient aengemerckt en aen den dagh getogen,
Op dat een eerlick man niet meer en fy bedrogen;
Op dat een loofe vrou na defen nimmermeer
En prale tegens danck van haren overheer.
Een wijf, een moedigh wijf, was uytter aert genegen,
Om door' een rijcke dracht haer vrienden op te wegen;
Maer, fiende dat haer man hier tegen dapper (tack,
Soo om de groote koft, als ander ongemack,
Bedenckt een flimme vont; fy gaet in alle kramen,
Brenght fijde, brenght fluweel in eenen hoop te famen;
En, na een groot bellagh, fy koopt een prachtigh kleet,
Om naer den nieuwen tits te worden uyt-gereet.
Het pack is opgemaeckt, en beeft fijn voile leden,
Maer boven haren ftaet, en tegen alle reden;
Soo dat'er maer en reft, hoe dat haer weerde vrient
En om den tuyn geleyt en ingenomen dient:
Sy roept een van de wijfs, die door de fteden loopen
En dragen dit en gint aen ieder een te koopen,
Sy geeft haer dit gewaet, en feyt haer boven dien
En wat te feggen ftaet en wat'er fal gefchien.
Het wijf, dus onderrecht, koomt in het huys geftreken,
Ter ure dat de man daer mede was te fpreken;
Sy doet een langh verhael, hoe feker fchoone dracht,
Uyt enckel ongeval, te koope wort gebracht;
En, om den goeden man te beter in te leyden,
Seyt voor een kleyne prijs daer van te Cullen fcheyden,

invent= animos in inconcesfum amorem alliciat. Ita hanc materiam poft multa concludit Tiraquell. ad. I. connubial. 3. num. 40. Sunt tamen qui honeftius judicant uxorem (fi merit° ita placeat)
excultiorem prodire, quern virgimen; uxor oculis Viri fe ornat; virgo Domini. Vives de Chrift. fcem. lib. 1. cap. de ornament.
1) Omnes fere Theologi et Jurifconfulti in hanc fententiam pedibus eunt. Ex Theologis D. Thomas. I. 2. quaeft 569. art. 2. et in Comment. in Efaiam cap. 3. Alexand. Hales in 2. part.
Summse quaeft. 151. memb. 3. Baptifta Salicius in fua quoque Summa, in verb. Ornatus. Ex Jurifconfultis Johan. Plat. in 1. vellera. C. de veftim, holof. et aur. lib. 11. Caepoll. in 1.
mulieris in pr. in 2. quaeft. ff. de verb. fignificat. Hoftienf. et Pan. in cap. 1. extra ne cler. vel. mon. et alii.
2) Dit is mede een denght van dat weerde wijf, befchreven. Prov. SI.
3)

Nequaquam exornata eft belie , quae morata eft male. Plant. Mort.

4) Admonet Cyprianus Martyr nuptas , ut videant, ne nimium fibi per placendi ftudinm de conjugum folatio blandiantur,, ne, dum eos in excufationem foam proferunt, in focietatem
criminofsae confenfionis adfeicant.
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Heeft even metter daet het kleet op gelt gefet,
't Is weynigh, fprack het wijf, maer noot is fonder wet,
De vinfter van de lift, gewet op defe ftreken,
Na datfe langen tijt den vlieger heeft bekeken,
Genaeckt tot haren man en grijpt hem metter hant,
En feyt hem in het oor: „o, wat een aerdigh pant!
En wat een kleyne prijs! ghy let op alle baten,
Dit voordeel, Hove man, en dient u niet gelaten;
Gewis foo my het kleet ter dege pasfen mocht,
Daer is geen twijfel aen, het dient te fijn gekocht."
Na onderlingh gefpreck, fy gaet den vlieger pasfen,
Die ftaet haer aen het lijf, als uyt het lijf gewasfen;
De man fpreeckt tot den koop, al is hy wonder vijs,
Soo ona de goede ftof, als om den kleynen prijs.
In 't kort', het liftigh wijf gaet met den vlieger proncken,
De vrient die fiet'et aen, en houtfe voor gefchoncken;
Befiet, hoe menigh man door loofe vrouwen dwaelt,
Het kleet was ja gekocht, en dier genoegh betaelt!
Het lijt een korte ftont, de man die komt te fterven,
Toen was'et al bekaeyt, geen kint en mach'er erven,
Men vint aen alien kant een huys vol fware fchult,
Een kasfe fonder gelt, een hooft vol ongedult.
Het is een flim gebreck, wanneer de vrouwen liegen,
En om de fotte pracht haer eygen man bedriegen,

Ghy, pleeght geen quade lift, maer gaet hier ronder in,
Doet niet uyt loos beleyt, of op een eygen fin:
Is u een noodigh kleet te breken of te maken,
Siet, of het uwen man oock foude mogen finaken;
En dunckt'et hem te bout,' foo dient'et niet gewaeght;
Geen kleet en part de vrouw, als dat de man behaeght.
Siet, als een dertel wijf wil hooffche tabbaerts dragen,
En buyten haren ftaet en boven hare magen,
Wil ketens om den hals, en ick en weet niet wat,
Gout, peerels, diamant, in 't kort, een ganfche (chat. ;
Daer is geen feggen aen, al is de man verbolgen,
De pracht die kanckert in, de dochters willen volgen;
Het is een Zeeufche fpreuck: gelijck het oude fongh,
Soo pijpt van eerften af, foo queelt het kleyne jongh.
Dit maeckt een eerlick man by willen droeve nachten,
Dit baert hem late forgh, en fware vroegh-gedachten ;
Soo dat hy menighmael in onruft leyt en maelt:
0 ware dit geborght! o ware dat betaelt!
Het loon van fijnen ftaet, de vruchten fijner renten,
De winft van dat hy koopt om weder uyt te venten ,
Verfmelt gelijck een mift, en al fijn bitter Tweet
En druypt maer op het wijf, en wort een fijde-kleet
Wat raet in dit geval? de man wort aengedrongen
Tot boofe linckerny en loofe buyte-fprongen;

1) Veel oude wet-gevers hebben defe ongemacken in den overdaet van de kleederen van overlangh wel overwogen en veel behulpmiddelen daer tegen gefocht ; dan geen beter geoordeelt, als
de wet van Seleucus, van de welcke een feker fchrijver aldus fpreeckt: Ses ordonnances eftoyent tellea qne la femme de condition libre ne puisfe mener apres d'elle plus d'une chumbriere, finon
lore qu'elle fera yvre: ny ne puisfe furtir hors la vine de nuict, ny porter joaux d'or k l'entour de fa perfonne, ny robbe enriehie de broderie, fi elle n'eft publique et putaine Et ainfi par ces
exceptions honteufea, it di,vertisfoit ingenieufement fes citoyens des fuperlluitez et deuces pernicieufes. Montagne, lib. 1. des F.afitis cap. 43. Vide Befold. lib. 2. cap. 2. Pat.
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Hy (pant het ganfche breyn en alle krachten in
Tot alle Ilim bejagh, en alle vuyl gewin.
Men fiet oock weefen felfs in dit geval bedriegen,
De trouwe lijt gewelt, men hoort de menfchen liegen,
Men vint, dat aen het volck, dat grooter ftaten heeft,
Oock dickmael, tegens eer, iet aen de vingers kleeft..
Wien is'et niet bekent, dat onbedachte wijven
Oock vrome mannen felfs in quade wegen drijven?
Wien is'et niet bekent, dat als de vrouwe malt,
De man oock by gevolgh in quade nucken valt?
Wien is'et niet bekent, hoe door een gulden regen
Veel linckers haer bejagh en fnoode rancken plegen!
Wat heeft'er menigh wijf haer eere leet gedaen
Om wel gekleet te zijn, en moy te mogen gaen! "
Dewij1 dan uyt de pracht foo veel gebreken rijfen,
Soo wil ick hier de jeught een weynigh onderwijfen;
Hier is de rechte ftont te brengen aen den dagh,
Of immer jonge vrou gefchencken nemen magh:
Daer is een feker gift, die met bedeckte loneken
Wort in het huys gebracht, en aen het wijf gefchoncken;
Daer is een ander gaef, die brenght men aen de vrou,
Op dat voor al de man den handel weten fou;
Van beyde dient gewaeght. Als door bedeckte ftreken
let aen een jonge vrou wort in de vuyft gefteken,
Daer is geen twijffel aen, dat heeft een angel in:
Het is de wegh gebaent tot ongefchicke min.
Hier tegen dient behulp: Ghy, die op vafte gronden
Wilt blijven onbefmet van defe losfe vonden,
Wilt blijven datje zijt, en leven metter eer,
Sent alle fchenckers heen tot uwen overheer.
Indien noch jonge vrou, noch vrijfter, giften namen
Als die voor haren man, of haren vader quamen,
Veel waren heden noch bevrijt van alle fmaet,
Die nu niet anders zijn, als veeghfel op de ftraet.
Maer tot den tweeden aert: daer fijn geflepe gaven,
Die oock de mannen felfs by wijlen ondergraven,
Door middel van het wijf; o, wacht u lieve, wacht
Van al dat onverhoets wort in het huys gebracht.
Siet, die een fwaer gedingh heeft voor den rechter hangen,
Geeft dickmael aen het wijf, om haren man te vangen,
Hy geeft'et aen de vrouw, als aen een gragen vis,
Die met een gulden hoeck alleen te vangen is.
Veel hebben vaft geftelt, dat fwacke vrouwe-finnen,
Vry lichter als de mans, met gaven zijn te winnen,
Ja, dat'er felden wijf foo groote krachten heeft,
Dat fy een ftil gefchenck gewilligh weder geeft.
Men heeft'er ons genoemt, die rijcke gaven kregen,
En des al niet-te-min den loofen handel fwegen:
Ja, ftaken uytte weegh al dat'er was gebrocht,
Uyt vreefe dat de man iet weder fenden mocht.
1) Audi Propert. 3. E/eg. 12. ubi late hae de re quaeritar.
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Ghy, beter onderricht, en laet u niet bekoren,
Maer toomt den vrecken aert de vrouwen ingeboren,
En flacht in dit gevaer uw moeder Eva niet,
Die Adam, om de vrucht, tot quade luften net.
Is uw eerwaerde man een Rechter in den lande,
Of Raets-heer in het hof; en dat een voile mande
Van eenigh dierbaer tuygh koomt facken in het huys,
Ey, houdt uw greetigh oogh en uwe finnen kuys:
En laet geen porceleyn, geen over-zeefche glafen
U drucken in het breyn, of in de finnen blafen
Het doodelick vergif, dat u en uwen man
In druck, in quaden naem, in fchande brengen kan:
En laet geen rijcken (teen, geen kop, of guide fchalen,
Door haren flicker-glans u in den boefem ftralen;
Al wat men qualick wint, en is maer eenmael Poet,
Maer is een eeuwigh leet, een beul in uw gemoet.
De fonde kan den menfch een kleynen tijt vermaken,
Maer fal noch evenwel ten leften bitter fmaken:
De fonde geeft alleen maer fchuym van losfe vreught,
Maer geen volkomen heyl, als in de ware deught.
Wel, leert dan uwen man in goede plichten ftijven,
En wacht hem, lieve, wacht tot vuyl gewin te drijven;
En voet noyt in de borft een onverfaden geeft:
Die geeft, en niet en neemt, gelijckt den Hemel meeft.
Laet even vafte koft, laet etelijcke waren,
Laet wijn, en wiltbraet felfs, laet alle giften varen,
Dat is de befte voet om niet te zijn bevleckt,
De kleynfte gave fchaet, de minfte gifte treckt.
Men fegge wat men wil, de daedt die kan betuygen
Dat oock een kleyn gefchenck kan groote lieden buygen:
Het geven heeft vergift; ghy, Rechters van het lant,
Hebt oock in dit geval een toegefloten hant.
Wat van het tegendeel: 'k en vinde niet gefchreven
Dat vrouwen zijn gerecht om wegh te mogen geven,
Oock niet 'ten goede felfs; haer bears Iluyt wonder vaft,
Ten fy dat haer de man dit anderfins belaft.
Het is van ouden tijt tot heden toe gefchreven,
Dat vrouwen karigh zijn, en niet en willen geven,
En als een gierigh menfch bekoomt een milden fin,
Dat heeft een vreemt gevolgh, een loofen handel in.
Wilt daerom, jonge vrou, wilt alle tijt gedencken,
Te keeren uw gemoet van nemen en van fchencken;
Door beyde wort men licht in quaden naem gebrocht,
Wie geeft, die biet haer aen; wie neemt, die is verkocht.
Verhoet u boven dat, van gelt by een te garen,
Of wilt aen uwen vrient ten vollen openbaren,
Van waer uw fpaerpot koomt; 't is uytermaten Poet,
Als man en wijf verftaet wat d'een en d'ander doet.
Het pot-gelt in de beurs, de koftelijcke ringen,
De ketens om den arm, en diergelijcke dingen,

Matrona incedit cenfus induta nepotum, etc.
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En ftaen u geenfins wel, dan als uw man verftaet
Van wie en waer het koomt, en wat'er omme-gaet ').
Het wijf, dat anders doet, fal op de tonge rijden,
En door het ganfche lant dit quaet vermoeden lijden,
Of datfe diefte pleeght en haren man befteelt,
Of datfe dertel is, en met haer eere fpeelt.
Hier fy de man vermaent van fich te willen hoeden,
De pracht in fijn gefin, door eygen moy, te voeden;
Al wat'er fpruyten kan uyt foo een dwaes bedrijf,
Is altijt nieuwe koft, en ftaegh een moedigh wijf.
't Is vry een beter voet de vrouwen aen te wijfen
Dat Tuft tot ware lof dient hooger op te rijden;
En dat'et dwaefheyt is, te geven fijn gemoet
Tot, ick en weet niet wat, tot enckel poppe-goet.
Maer vrient, om uw gemael hier toe te mogen leyden,
Soo wilt voor eerft de pracht van uwe leden fcheyden;
De wet heeft voile kracht, en treft de lieden heft ,
Als eerft de ware tucht in haren gever veft.
Gelijck een machtigh Vorft fich opent in de feden ,
Soo gaet'et in het hof, en dickmael in de fteden ,
Ja, door het ganfche rijck; een deftigh overheer
Gebiet oock fonder wet , en is een ftomme leer.
Ghy prinsfen van het huys, en alle ware mannen,
Wilt alderley getoy van uwe leden bannen ;
Want foo ghy fedigh kleet , en niet te prachtigh gaet,
Ghy fult uw ganfch gefin bewegen totte maet.
De man moet deftigh fijn in alle fijne wegen ,
Tot pralen niet geneyght, tot proncken niet genegen ;
Een man in fijn bedrijf, een man in fijn gelaet,
Geen pluyfer achter huys, geen proncker achter ftraet.
Ick fie uw weerde vrient vertreckt fijn wederkomen ,
Dies is uw teere ziel van droefheyt ingenomen;
Het ftreckt u, jonge vrou, tot ongewone pijn
Soo langh in uw gefin alleen te moeten fijn.
Wel aen, om van getreur uw finnen of te wenden,
Ick wil u tot befoeck mijn lief gefelfchap fenden,
Die fal u dit en gint noch brengen aen den dagh,
Dat u en al het huys ten nutte dienen magh;
Die fal tot uw behuip te voorfchijn konnen bringen
Veel kleyne (foo het fchijnt) maer echter nutte dingen:
Mijns oordeels dient'er niet voor kleyn te fijn gefchat,
Indien een groot gefin lijt hinder fonder dat 2).
Nu fpreeck, mijn ander ick 3) : Ick ben u toe gefonden
Van iemant, die begreep hoe uwe faecken ftonden;

Ick kan, wanneer het dient, met droeven fijn bedroeft,
En trooften na den eyfch, daer iemant trooft behoeft.
My deert een jonge vrou, die in het huys gefloten
Sit eenigh, fonder hulp, met droef-heyt overgoten,
Terwijl haer tweede ziel de werelt ommefeylt ,
Of in een verre kuft fijn rijcke waren veylt;
Of, als een deftigh man, om faecken van den lande ,
Niet als een droef gepeys fijn vrouwe laet te parade:
0 't is een fware laft de menfchen op-geleyt,
Wanneer een verre reys twee lieve fielen fcheyt.
Wel aen, ick ben geneyght om, door bequame reden,
U noodigh in het huys en dienftigh in de feden,
Te ftremmen (foo ick kan) uw droevigh ongeval;
Ghy, leent een gunftigh oor aen dat ick feggen fal.
Ick heb door eygen daet veel dingen waergenomen ,
Veel fijn'er boven dat van elders by gekomen,
Ick wil het altemael u ftorten in den fehoot,
En al tot enckel dienft van uwen bed-genoot.
Wel, hoort mijn eerfte les: Veel wijfe lieden meenen
Dat noyt befette vrou iet dient te komen leenen,
Het fy van keucken-tuygh, of ander kleyn beflagh,
Of iet dat tot'et bed of tafel dienen magh.
't Is menighmael gefien dat, op het weder-geven,
En bueren onder een en lieve vrienden keven,
Daer hapert veel-tijts iet; het afgeleende vat
Dat heeft een vuyl, een buyl, of ick en weet niet wat.
Daer wert een foet gebruyck bier voormaels onderhouwen
By feker geeftigh volck; daer moeften alle vrouwen
De moeder hares mans gaen eyfchen iet te leen,
Het fy een pot of glas, een banck of lywaet-fteen,
Al in de bruyloft felfs: de moeder daerentegen
Ontfeyde dit verfoeck, en liet haer niet bewegen ,
Sagh uytter-maten gran, ten minften foo het fcheen,
En font de jonge vrou met roode wangen heen;
Dat was genoegh gefeyt: leert alle jonge dieren
Ter eeren van den man fijn weerde moeder vieren,
Verdraeghtfe met gedult, bedroeftfe nimmermeer,
Al fpreecktfe fomtijts hart, het dient tot uwe leer:
Voor al onthout de les, u heden aengewefen,
Ghy fult tot uw bericht geen beter regel lefen :
Want dat een moeder felfs uw bede wederhout,
Dat is, om datje noyt van iemant lorsfen rout 4).
Oock van den eerften aen en dient'er niet vergeten,
Met fpoet en alle vlijt, te passen op het eten ;

Quin vim ant fabrahat, nut ftupro invenerit.
Clam vim, et qua habet partum, ei hand commodi eft,
1) Nam peculii probam nihil habere addecet
Plant. in Cafin. Vid. L Quintus Matins. ff. de Donat. intervirum et uxorem. Hotoman. in Obfervat. de jure Connubial. cap. 28. num. 5.
Non funt contemnenda quaff parva, fine quibus magna couftare non posfunt. hierom ad Lat.
die (Coo het fchijnen magh) van kleynder weerden fijn, maer
3) De fchrijver voert hier fijn eygen huyfvrouwe in, handelende met de jonge vrouwen van verfcheyden huyafelicke faecken,
evenwel in de huys-houdinge van grooten gebruycke.
4) Plutarehus code uyt denfelven Hieronymus ad Jovin. verhalen, dat in Septi (een ftadt in Africa) dit gebrayek is onderhonden geweeft, opdat de nieugehoude, deer uyt geleert hebbende
2)

de geftrengicheit van de behouwde moeders, naderhant haer niet en louden ftooten, alhoewel fy van defelve by wijlen wet te hortelick ofte oock wat te hardelick werden bejegent; hetwelck
onder andere mede is een fonderlinghe plicht van de jonghe vrouwen teghen het vuyle fpreeckwoort, by eenighe onwetende by wijlen onbefeheydentliek gebruyckt: Een mane moer, een (trout
op een vloer. Fy van het fpreeckwoort, en van die het ghebruyeken! die den tack lief heeft, hoe kan by de ftamme haten P
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Ghv, maeckt dat alle daegh of kock Of keucken-meyt
Ter uren als het dient haer fpijfe toe-bereydt.
Men liet in menigh huys, uyt faecken van der fpijfen,
By \ vijlen hoogh verwijt en harde woorden rijfen ;
Wat maer een fchotel moes voor defen heeft gedaen,
Efau met berou de ganfche werelt aen.
Geen mont en kent'er jock, geen buyck en heeft'er ooren,
Hy wil geen breet verhael, geen large reden hooren;
Die grage monden fpijft verfacht een wrangen fin ,
Miler in een holle maegh daer lit de wrevel in.
Daer lijn verkeerde wijfs, die, als de mannen komen
Vermoeyt in haer bedrijf, van honger ingenomen,
Die fegh ick, even dan, gaen halen uytten hoeck
Een eygen krygel-naet, een rechte futfel-boeck;
Dit heeft men alle tijt veracht als quade ftreken,
En daerom, jonge vrou, foo dient'er afgeweken;
Meeft als de fonne daelt, of juyft ontrent de noon,
Soo wort het luyfte volck genegen iet te doen.
Ghy, ftelt u naer den man, en voeght u naer de reden,
En, als hy met de noon koomt haeftigh ingetreden,
Soo geeft u naer den ditch; want als de mage bait,
Soo dient'er op den man, niet op het huys gepaft.
Hoort nogh een keucken-les, al fchijntfe ruym te wefen,
Soo dientfe niet to min uw boden aengewefen:
Doet, van den eerften af, doet boter opte vis,
Die niet to weynigh fy, maer die genoeghfaem is:
Want fooje van de kock of van het keucken-meysfen
Moot fauce naderhant of nieuwe boter eysfen,
Daer is geen twijffel aen , ghy felt de tweede reys
Ontfangen ruymer maet, als nae den rechten eys.
Die fonder goet beleyt haer eerfte feylen mijden,
Die fiet men menightnael in tegen-feylen glijden:
De fchaersheyt wort geftraft en met verlies geboet;
Poet wel van eerften af, dat is de befte voet.
Wanneer te fijner tijt de fruyten op het lefte
U worden toegedient, ghy, neemt het alderbefte,
Het fchoonfte van den hoop, en geeft'et uwen vrient,
Pat is een foete ftreeck, die totte liefde dient.
Hy fal van ftonden aen, indien by weet te leven,
Hy fal u metter daet uw gifte weder geven;
Of eet hy eenigh deel, hy fal tot uw gewin,
Hy fal dan met de vrucht uw liefde drincken in.
Van tafel naer het bed: wy vinden iet te leeren
Oock in het flape-gaen, oock in het omme-keeren,
Geloofeet, jonge vrou, daer is een heufche wet
Oock in de kamer felf, en op het ftille bed.
Wat is'er menigh wijf, die, om het lijf to decken,
Sal, ick en weet niet wat, tot haren rugge trecken?
En foo misfchien de man maer eens de leden roert,
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Sy wort van ftonden aen met gramfehap omgevoert.
Dit beyde dient gemijdt: voor eerft uw teere leden
fcheyden van den man, is tegen alle reden:
Ghy, maeckt geen middel-fchut, geen eygen tusfemuer;
Een man heeft beter recht, als eenigh na-gebuer.
Hoor vrijfter, hebje voor na defen eens te paren ,
Soo denckt, oock in den loop van uwe vrye jaren,
Hoe datje metter tijt eens anders Ilapen fult,
Na dat uw ruyme koets fal beter fijn gevult.
Leert van den eerften af, rugh, hant, en voet gewennen,
Haer by-ilaep eere doen, haer nacht-gefelfchap kennen;
Op dat geen kromme bocht, of ander vreemt geftel
Of leet of hinder doe aen uwen bed-gefel.
Ten tweeden: hoe het ga , foo mijdt uw gramme pofen,
En fchoon ghy wort geweckt, ontluyckt gelijck de rofen;
Wort u de Ilaep geftoort, ey fegh, wat is'et dan?
Het wijf, oock alsfe flaept, is eygen aen den man.
Wanneer ghy door de ftadt te (amen koomt getreden,
En dat'er over ftraet een wagen koomt gereden,
Of dat'er eenigh beeft koomt loopen opte baen,
Of dater eenigh menfch koomt tegen u gegaen,
Err laet u nimmermeer van uw gefelfchap fcheyden,
En lijt geen hinder-pael, geen fchutfel tusfchen beyden,
Helt ftaegh naer uwen man, en toont hem metter daet,
Dat ghy hem noemt en neemt voor uwen toeverlaet:
Dat fal hem die het fiet een foot bedencken geven,
Dat fal een teycken lijn van uw eendrachtigh leven,
Pat fal uw foeten aert, en t'huys en over al,
Doen achten by het volck, en maecken lief-getal.
Hier dienje noch vermaent, uw maeghden en uw knechten
Met reden nu en dan te willen onderrechten,
Dat ieder fy beforght te brengen alle dingh
Ter plaetfen daer het ftont, of van te voren hingh;
Al fchijnt de leere ilecht, noch fal de daet bewijfen,
Dat uyt bet tegendeel veel ongemacken rijfen ;
\Vie eenigh dingh behoeft en niet terftont en vint,
Die wort, gelijck men fiet, niet felden ongefint.
Leert noch het dienftbaer volck, leert uwe kinders forgen,
Noyt eenigh kleyn behoef to lorsfen of te borgen,
't Is nut dat ghy het hays op defen regel ftelt,
Dat niemant voor het huys en koope fonder gelt.
Al geeft de foete lucht maer ftof-gelijcken regen,
Noch falfe metter tijt het kruyt ter aerden wegen;
Geringe kleuter-fehult die ongevoelick waft,
Wort even metter tijt een over-groote laft.
Wanneerje meyt of knecht wilt voor of achter fenden,
Soo maecktfe doch gewoon, eon fy den rugge wenden,
124
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Dat by hun met befcheyt fy neerftigh overdacht,
Of daer geen dingh en is, om wegh te fijn gebracht;
Soo doende, leert het volck op alle faecken letten,
En door uw kloeck beleyt haer domme &men wetten,
Soo doende, leert de jeught haer oogen omme-flaen:
Den tijt dient uyt-gekocht; waer toe het ledigh gaen?

Laet ons in dit beflagh een weynigh dieper treden,
En wegen in de fchael van tucht en ware reden,
Hoe knecht, hoe keucken-meyt, hoe kock gehandelt dient;
Want even defe plicht is nut aen uwen vrient.
De minfte van het huys dient na de tucht gebogen,
Dient metter hant geleyt, en totte deught bewogen ;
Weet dat de groote klock haer ure niet en flaet,
Indien het 'Mate radt met horten ftilleftaet.
Voor eerft, indienje wilt een rechten peyl bekomen
Wat bode dient gemijdt, of aen te fijn genomen,
Siet hier een kort beworp, dat it in dit geval
Ten dienfte van het huys den wegh bereyden fal.
Schout al het dienftbaer volck, dat van den nijt gedreven
Kan fchampen na de kunft, en dwersfe nepen geven;
Schout al het dienftbaer volck, dat hatigh fit en wrockt,
Of (tout en onbefchaemt met vrou of meefter jockt.
Schout al het dienftbaer volck, als weerdigh of te keuren,
Dat veel een uytgangh heeft door ongewone deuren;
Schout al het dienftbaer volck, dat van ter fijden lonckt,
Dat fonder eten werckt, en fonder flapen ronckt.
Schout al het dienftbaer volck genegen om to knorren,
Dat niet ter hant en treckt, als met eon hortigh morren ;
Schout al het dienftbaer volck, dat moedigh henen gaet,
En acht'et groote vreught te drillen achter ftraet.
Schout al het dienftbaer volck, dat meynt te fijn geboren
Om tot het innigh mergh fijn heere na te fporen;
Schout al het dienftbaer volck, dat vrou en meefter vleyt,
En echter voor het volck haer feylen open leyt.
Schout al het dienftbaer volck, dat fchier op alle ftonden
Heeft hier, en weder daer, heeft elders niet gevonden;
Schout al het dienftbaer volck, dat fijne daden prijft,
En niet ter herten neemt wat iemant onderwijft.
Schout al het dienftbaer volck, dat vreughde weet te plegen
Wanneer de meefter felf is in de ruff gelegen;
Schout al het dienftbaer volck, dat op een vremden voet,
En ick en weet niet hoe, de floten open doet.
Schout al het dienftbaer volck, geflepen om te lincken ,
Sluyp-fielen uytter aert, en rechte luyfter-vincken ;
Schout al het dienftbaer volck , dat by het fnoepen leeft ,
En dicke buycken voet, en dunne tongen heeft.
Ten leften, fchout het volck, dat alle fnoode vlecken,
Weet ftaegh en overal met liegen toe to decker;
Een meyt die leugens (meet en met de waerheyt fpeelt,

Is als een witte raef, indienfe niet en fteelt;
Een die haer heeft gewent de vingers krom te dragen,
Die fal oock, des verfocht, haer eer voorfeker wagon;
't Is foo: die dertel is, en fteelt niet alle tijt,
Maer een die ftelen derft, is alle fchaemte quijt.
En denckt niet evenwel, dat ghy volmaeckte boden
Suit krijgen in het huys, of onder uw geboden;
O neen, de rouwe jeught dient aen te fijn geleyt,
En met geftage forgh den huyfe toebereyt.
Wel aen dan, jonge vrou, die maeghden en die knechten,
Wilt leeren naer den eyfch haer plichten uyt te rechten
Ten nutte van het huys, aenhoort een goeden vont:
Gaet , leytfe totten Heer, dat is een vaften gront ".
't Is niet genoegh gedaen u van het quaet te fcheyden,
Ghy moet oock uw gefin ter rechter bane leyden;
Een moeder van het huys is niet voor haer alleen,
Maer deylt uyt reyne fucht haer gaven in 't gerneen.
Als Hefter Godes volck met druck fagh overlaften,
Sy riep haer maeghden felfs tot bidden en tot vaften,
Tot ootmoet in den geeft, tot alle goede leer,
En lietfe nevens haer verfchijnen voor den Hoer.
Vraeght iemant wat'er fchort, dat foo veel huysgefinnen
Sijn dickmael menigh jaer, van buyten en van binnen,
Ontfteken door gekijf, door ander huys-verdriet ?
De reden is bekent : Gods vreefe woont'er niet.
Daer is geen beter toom tot alle vuyle fonden,
Als met des Heeren vrees to worden ingebonden;
Geen Staet en kan beftaen, geen Vorft en heeft gebiet,
Indien het woefte grauw geen Hell' of Hemel fiet.
De prins en fijn ontfagh, de ftraffe van de wetten
En konnen over al het quade niet beletten ;
Wat iemant voor bedrogh in ftille nachten doet,
En wort (foo meynt het volck) van niemant oyt geboet.
Maer Godes ware vrees die kan het herte raecken,
Die kan in ware daet de menfchen fedigh maecken ,
Die keert de geeften oin, en toont haer voile kracht
Oock in het eenfaem wont, en in de midder-nacht.
Doch geen foo mitten dingh om uw gebiet to ftijven ,
Als Chrifti foete leer uw boden in te fchrijven;
Die is de rechte fehool, daer ieder wort geleert,
Hoe dat men fijnen Vorft en fijnen meefter eert:
Daer wort het facht gemoet, het ftil en fedigh welen
De fielen ingeprent, en boven al geprefen,
Daer wort het korfel hooft gehouden in den bant,
Daer wort het buyghfaem hert de menfchen ingeplant :
Daer is de rechte falf voor alle droeve flagon,
Daer hoort men over al van duycken , wijcken , dragen,
Van liefde fonder gal, en lyden fonder fchult,
Van leven fonder nijt, en fonder ongedult.
Wat fijn'er, lieve God! wat fijn'er foete dingen,
Die uyt dat eeuwigh Woort, als uyt een ader fpringen?

1) Praeclare Plato diligentiam orunem curamque legum conditoris in eo collocari oportere cenfebat , ut cives bonis asfuefeerent delectari , mala averfari. Ilefther, 1. 26.
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Wie maer dien fachten aert eens in de leden prent,
Die heeftfe metter daet tot alle goet gewent.
Ontlluyt my defe bran, twift, leugen, tegen-fpreken ,
Nijt, achterklap, bedrogh, en cluyfent quade ftreken,
Van fnoode linckerny en ander vuyl gefpuys ,
Sal ruymen uw gefin, en wijcken uyt'et huys
Daer is geen beter voet, om goeden dienft te trecken,
Als ieder uyt den flaep der fonden op te wecken;
Want die van eenigh menfch in Gode wort gedient,
En heeft geen knecht alleen, maer oock een trouwen vrient.
Hoort noch een ander heyl dat, als een gulden regen,
Koomt door Godfaligh volck op uw bedrijf gefegen;
Siet, Laban wort verrijckt van alderhande goet,
Om dat een heyligh man fijn witte kudde hoedt.
Siet, Jofeph, in den dienft van Potiphar genomen,
Doet Godes milde gunft op fijnen meefter komen ;
En weder uytgejaeght, en in den ftock gefet,
Draeght in het duyfter hol den rijcken fegen met.
Leert, leert uw dienftbaer volck op God den heerfcher achten,
En loon of harden vloeck uyt fijnen hemel wachten;
Maeckt, dat befette tucht in uwe boden veft,
Die God al voren dient, die dient de menfchen belt 2'.
Maer om met goede vrucht bier in to mogen treden,
En om het fteegh gefin te buygen na de reden,
Soo doet uw boden wel, onthaeltfe waer het dient,
Niet als een ftrenge vrou, maer als een ware vrient:
Wilt hun door goede koft een gunftigh hert bewijfen,
En laetfe vollen tijt om haer te mogen fpijfen ;
Indien'er iemant feylt, ontfet u niet te feer,
Weeft deftigh alle tijt, maer vinnigh nimmermeer.
Denckt, datfe menfchen fijn, die op gelijcke gronden,
Met groote prinsfen felfs, te famen fijn gebonden;
Denckt, dat oock Godes hant hun lijf en fiele fchiep,
En in de werelt bracht, en uyt de moeder riep 4%.
Indien ghy fomtijts hoort een hortig tegen-fpreken,
En toont u niet geneyght om dat to willen wreken,
En wrokt niet op het woort, maer laet'et henen gaen;
En denckt wat uw gemoet by willen heeft gedaen :
Denckt, hoe uw grilligh hert, met tochten aengedreven,
Oock met den Hemel felfs heeft menigmael gekeven;
Heeft dickmael overluyt gemorret fonder Plot,
Heeft dickmael krijgh gevoert ook metten grooten God.
Een die fijn eygen vuyl wil naar de reden wegen,
En fal niet veerdigh fijn om harde tucht te plegen;
Dus , ghy die alle wraeck wilt houden in den bant,
Ontleedt in rechten ernft uw eygen onverftant
Gewent u nimmermeer, gewent u niet to fchelden,
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Want oock uw befte vrient die heeft'er in te gelden:
Wanneer ghy boclen ftraft met fel en hart gebaer ,
tiw man die draegt'et half, en Wet nevens beer.
't Is feker, foo de vrouw heeft mette meyt gekeven,
En kan oock aen den man geen foete woorden geven;
Sy is foo gantsch onthutft, en uytter-maten gram,
Dat fy het al begraeuwt, en fcheert op eene
En, dat noch boven al in defen is te klagen,
De minfte van bet huys die moet het meefte dragon;
Een kint, dat even dan wort aen de borft gevoet,
Dat fuyght (onnofel fchaep!) het ongeftuymigh bloet.
Vermijt dan, jonge vrouw, op iemant uyt te varen,
En laet geen losfe tongh um, feylen openbaren ,
't Is beter eenigh quaet te lyden met gedult,
Als van een anders vuyl te maecken eygen fchult 6':
Met fchreeuwen door het huys, met tieren en met kijven
Te ftraffen uw gefin, uw boden aen te drijven,
En is de rechte voet, en is de middel niet ,
Waer door een jonge vrou moot ftijven haer gebiet:
Een woort te rechter tijt met reden uyt to fpreken,
Met foetheyt ftrengh te fijn, de tochten af te broken,
En flechs door reyne fucht te worden aengeraeckt,
Dat is de weerde deught die vrouwen achtbaer maeckt.
Doch, wat'er omme-gaet, en laet uw broofe finnen
Soo verre nimmermeer van gramfchap overwinnen,
Van oyt door onverdult een meyt te willen flaen ;
Neon, daer is beter wegh: betaelt en laetfe gaen!
Laet voor lijf-eygen volck de ftramen van de Hagen,
Ons vry-gevochte kuft en kanfe niet verdragen;
Laet aen het Britten-lent de harde meysfen-tucht,
Ten koomt niet over een met onfe Zeeufche lucht.
Hoort noch een dienftig woort voor alle teere vrouwen,
Die niet en fijn geleert haer fucht te weder-houwen,
Die licht, en in der haeft, om eenigh kleyn geval,
Gaen ftellen in het werck de vlagen van de gal.
Men fiet'et menigmael dat iemant fchijnt te rafen,
Wanneer een plompe meyt, ontrent de fijne glafen
Of by het porceleyn, haer dingen qualick doet,
Men feet dat ieder een de ftraffe lyden moet.
hy , die uw fwackheyt kent, verfchoont uw eyge feylen,
En trekt de finnen af van al de blaeuwe teylen ,
Van al dat China fent; het broofe porceleyn
En is n geenfins nut, al is'et wonder reyn.
Of, foo uw weerde man vint eenigh Poet vermaken
In lack of aerde-werck, of diergelyke Taken;
Soo gaet van eerften af, en wapent uw gemoet
Met vrede, met gedult , en met een fedigh bloet.

1) De vreefe des Heeren is de rechte Godfdienft, die bewaert ende maeckt bet vroom. Eccles. I. 8. Wie is 't die den Heere vreeft! by fal hem onderwijfen den beften wegh. Pfalm 15. 12.
2) Optimum quemque fidelisfimurn puts, etiam Ethnicus dixit Phu. Panegyr.
3) Pit is eene van de deughden der nytnemeuder vrouwen, befchreven Prov. 31. 15. Sy geeft (feyt de text) haren huyfe voeder, en eten hare maeghden.
4) Seght met Hiob cap. 31. 15 : heeft hem die oock niet gemaeckt die my in 's moeders lijve maeckte.
5) Ea weeft geen leeuw in uwen buyfe, feyt de Wijfe man: en de out-vader Auguftinus bidt eruftelijek tegens wreetheyt en ftrafheyt over fijn gefin. Sdeditat.
fi) Servos peccavit, ignorce. Melius eft alterius culpam feras, quint tuam prodas. Ambrof.
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Gewent u met verdiagh, en fonder gramme vlagen,
Nu eenigh ongeluck, dan ongelijck te dragen;
Nu, dat een haeftig knecht uw fijnfte fchotel breeckt,
Nu, dat een plonipe meyt uw glafen online fteeckt:
Nu, dat'er eenigh kint fal overhant verkerven,
En ftroyen uwen vloer met koftelicke fcherven;
Nu dat de fchuerfter felfs uw dingen omme Root,
Of fomtijts eenigh vrient , of ander dis-genoot.
Set vaft in uw gemoet, u met te willen quellen,
Wanneerje nu en dan koomt uwe dingen tellen;
En, fchoon ghy menighmael uw befte panden inift,
Onthout u niet-te-min van alle wrange twift.
Hier is geduerigh flof, om uytte daet te leeren,
Hoe dat men alle fpijt moet'krachtigh over-heeren,
Hoe dat men alle fucht van korfel onverftant
Moet houden in den toom, en leggen aeu den bant.
Denckt bier, tot uwen trooft, dat broofe vaten breken,
Dat weecke ftoffe fmelt, dat natte dingen leken;
Al wat van defen aert of is Of komen fal,
Dat heeft alree gevoelt of wacht gelijcken val.
Al wat de weerelt fiet, moet vallen, breken, fterven;
Wat fiet men evenftaeg, wat moet'er niet bederven!
Al wat men hier bullet, is, ick en weet niet wat,
Ja, liet, de meefter felfs is maer een aerden vat!
Waerom dan door de fpijt foo vinnigh aengedreven?
Ey love, breeckt'er iet, bet ftaet'er op gefchreven;
Hoe diep ook eenigh dingh 11 wortelt in den fin,
De doot, de bleeke (loot, die fit'er midden in.
Poch foo ghy evenwel a niet en weet te dwingen,
Soo keert de finnen of van alle broofe dingen,
En des al niettemin, verfoeckt aen uwen man,
Dat by (loch niet en koopt dat haeftigh breken kan.
't Is beter, jonge vrou, 't is beter rogge foppen
Te nutten fonder twift uyt bier-gemaeckte koppen,
Als treurigh, ongefint, en met een vinnigh breyn,
Te nutten hooffche koft uyt fijne porceleyn:
Wat China backen kan, Venetje weet te blafen,
Van konftigh aerde-werck, van kostelijcke glafen,
En dient aen geenen menfch van tochten opgebult;
Dus laet dat broofe tuygh, of oeffent uw gedult.
Indien'er dit en gint is in het huys verloren,
IIoewel ghy neerftigh fijt nw dingen na te fporen ,
En gaet niet tot het volck dat niet als leuren geeft,
En evenwel den naem van waer te feggen heeft:
En roert de fifte niet ", en wilt u noyt bekroonen
In water of in glas den dief te laten toonen,
Vermijt het ring-geklanck, en wat er meer gefchiet,

Waer van geen wacker oogh Of gront Of reden fiet ').
't Is Duyvels guychel-fpel van over langh gedreven,
En noch, 'k en weet niet hoe, in onfen tijt gebleven,
Ghy, hout'et voor bedrogh, vermijt.'et als verdacht,
En laet het duyfter werck begraven in der nacht.
De Duyvel is gewoon van eerften aen to liegen,
Al fpreeekt by fomtijts waer , by wil ook dan bedriegen;
Dus fchout dat naer geheym, en wat daer henen liet,
Want by de leugenvorft en is de waerheyt niet.
't Is quaet in dit geval, een ongeruft vermoeden
Te rapen uytte lueht , en in den geeft te voeden;
Noch limner, in der haeft en op een lofse waen
Te loeren opte meyt, of in haer kilt to gaen;
Door wantrouw ommefien en angftigh na to fporen,
Hoeft menigh fwack gemoet fijn eerfte trou verloren
Men liet, dat menighmael met ontrouw wordt geloont
Die aen het dienftbaer volck mistrouwen heeft getoont.
Hier maen' ick yder man en alle kloecke vrouwen,
Geen luy en dertel volck in buys to willen houwen;
Siet, wat het weligh hof voor fnoode lockers heeft,
En al om dat de jeught daer onbekonnnert leeft.
Het is de befte voet, dat alle menfchen wereken,
Dat fal haer aen het lijf en in de finnen ftercken;
Wie ledigh fit en gaet, is water fonder vloet,
De menfch doet enkel quaet, wanneer by niet en doet.
Dan, fchoon ghy vlytigh volck in dienft hebt aengenomen,
Noch dient'et niet alleen op boden aen to komen;
Men vint dat alle dingh On ran On lordigh gaet,
Wanneer bet gants bedrijf op vreemde boden ftaet "'.
'k En fegg' met, dat de vrou fal motto leden wercken,
Maer laet haer wacker oog op alle dingen mereken;
Al wat er ommegaet en deught gemeenljek niet,
Indien het huyswijf felfs geen dingen nae en fiet.
Het ooge van de Strays (het is van outs gefchreven)
Dat broet alleen het ey, en doet haer jongen leven;
Het toefien baert de vrucht; het ooge van de Struys
Is, van den ouden tijt, een lesfe voor bet buys.
Hoort mannen, vrouwen hoort, of wie het mochte wefen,
Die onfen boeck misfchien bier namaels Cullen lefen,
Wanneer ghy nu en dan een vreemde wat gebiet :
Hout niet voor wel gedaen, voor gy het eerftmael (let.
Het ooge van den beer verbetert ale faecken,
Het ooge van de vrou kan gauwe boden maecken ;
Het ooge van den hoer dat maeckt de peerden vet,
Het ooge van de vrou dat maeckt de kamer net.
Een woort maer in het oor: Indienje koomt te mercken,
Dat over uwen man de kriele tochten wercken,

1) Cribro divinare, Veterihus, Theocrito, Luciano, Polluci et aliis adeo folenne fuit, ut in adagium abierit, quod malum et hodie spud Chriftianos remanfit pesfime. Vid. haec et aila
fuperftitiofa apud Martin. Del Rio lib. mag. difquif. 4. c. 2. 4. 6. feet. 4.
2) Ad fures detegendos multis modis fuperftitofi homines utuntur, five fpeculo, five aqua, five a nnulo in vitro vel moto, eel fe movente. Vid. Joh. Leon. lib. 3. de feript. Afr. Delect. lib. 4.
e. 2. v. 6. feet. 3. et 4.
Daer het buys fal gaen te recht,
3) Het fpreeckwoort feyt:
Fiona inquit Cato, occipitio prior eft.

Daer moet de meefter fijn de knecht:

En foo het huys u wel behaeght,

Soo moet de vrouwe fijn de maeght.
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Soo let op uw beleyt , wanneerje boden huert:
Wat fonder raet gefchiet, wort naderhant befuert.
Soeckt niet te fijn gedient van al te fchoonen meysfen ,
Maer denckt, wat menigmael de fnoode luften eysfen ;
Weet , dat een jonge vrou geen kleyne kans en waeght ,
Die in haer kamer brenght een moye kamer-maeght.
Ghy fijt by wijlen fwack, by wijlen uyt-gevaren ,
By wijlen fonder luft, ontrent het kinder-baren;
By wijlen ongefont, by wijlen in de kraem ,
By wijlen ongefint, by wijlen onbequaem ;
Uw man, een weeligh quant , is dickmael uyter-maten
Van krevel aengeperft , in tochten uyt-gelaten ;
De meyt, die deckt het bed of viert'et met de pan,
0! denckt, dat uyt het vyer eene vlamme rijfen kan.
Gewis een fwack gemoet, dat niet en weet te ftrijden ,
Sal haeft gebogen fijn en licht ter aerden glijden ;
De menfch is wonder broos, de jeught geweldigh teer,,
De nacht is al te vry,, en fchoonheyt lockt te feer
Ey ! leght de fteenen wegh , daer over menfchen vallen ,
Ey! fluyt de dingen uyt, daer op de finnen mallen ;
Het is van outs gemerckt : een ongefloten kilt
Maeckt , dat'er iemant gelt en moye dingen milt.
Door fchoonheyt, guile jeught, en wel-gelege ftonden
Is menigh fwack gemoet in vuyle luft gevonden ;
Wel aen dan, tot belluyt, hier tusfchen ons gefeyt:
Huert voor een dertel man geen fchoone kamermeyt.
Doch vint u noyt befwaert een meysfen af te dancken ,
Die vaft gewortelt is in ongefchickte rancken 2';
Een yeder wort geacht, in daet en in den fchijn,
Na dat fijn dienftbaer volck of fpeelgenooten fijn.
De boden van het huys fijn openbare peylen
Of van een goeden aert Of van gewisfe feylen ;
Het is niet fonder grout in ouden tijt gefeyt:
De heer is als de knecht, de vrouw gelijck de meyt
Leert uyt dit vorigh werck , leert, alle trouwe boden!
En wat'er dient gedaen, en wat'er dient gevloden ;
Dient niemant naer het oogh, of uyt een loofen fchijn,
Maer laet uw gantfch bedrijf uyt trouwer herten fijn 4'.
Wilt door een reyne fucht op alle dingen achten ,
En niet het loon alleen, maer Godes fegen wachten ;
De deught heeft haren glans oock in het minfte lot,
En fchoon ghy menfchen dient, ghy dient den grooten God.
Stelt dit voor uw gemerek , en laet te fijner eeren
1)
2)
8)

Het Italiaens fpreeckwoort feyt ons, wat'er dickmael in de werelt otnmegaet:
Pfalm 101. 4.

Uw finnen, uw bedrijf, uw ganfche dienften keeren ;
Wat is van fware laft , of harde flaverny?
Wie God van herten dient, die is geduerigh vry.
Die wandelt in de lucht , en boven alle landen ,
Die klimt tot fijnen God, oock midden in de banden ;
Die kan in voile luft met vrye finnen gaen
En verder als de wint en hooger als de maen.
Maer een die veerdigh ftaet tot alle boofe treken ,
Als vlees en Duyvel baft , of als de luften fpreken ,
Hy fy dan wat by magh , een Prins of machtigh Graef,
Hy is een vuyle lions, hy is een voile flaef.
De Heer is niet alleen een God van hooge bergen ,
Of die hem niet en laet als groote dingen vergen ,
Hy fent een wacker oogh geduerigh over al 5),
En fiet van boven af tot in het laege dal;
Het lant is Godes huys, en die'er in verkeeren ,
Die konnen altemael den grooten Schepper eeren 6);
Een ieder in het fijn bedient des Heeren raet;
Wel hem, die trouwe pleeght oock in de minfte ftaet.
Al wat u wort belaft , ghy, tracht om dat te wijlen;
Dat fal in uw gemoet veel droeve baren ftillen :
Ten krenckt den menfche niet den menfch ten dienft te ftaen,
Maer wie onwilligh dient, die is'er qualick aen.
Indien u vrouw of heer na waerde niet en loonen ,
En wilt haer evenwel geen bitter wefen toonen ;
Denckt, dat een hooger Macht, die in den hemel leeft ,
Een ieder na den eyfch uyt fijne volheyt geeft.
En laet u nimmermeer tot flimme rancken drijven ,
Op hope dat het quaet verholen mochte blijven ;
Want, fchoon ghy uyt het oogh van alle menfchen fijt,
God, die u rechten fal, die fiet'et alle tijt.
Ghy fult te fijner tijt eens reden moeten geven ,
Soo wel als eenigh Prins, oock van uw gantfche Leven;
God, die het al beftiert, en fiet geen menfchen aen,
Maer proeft het innigh hert, en wat'er is. gedaen. —
Vriendinne , 't is genoegh
Ick fie de fonne dalen ,
En koome , met verlof, mijn lief gefelfchap halen ;
Doch, eer ick henen ga , en, voor den goeden nacht,
Soo hoort noch een gebod, hier nut te fijn bedacht:
Wanneer uw weerde vrient is op het weder-komen ,
Soo dient voortaen gelet en waer te fijn genomen ,
Dat, als hy fijn gemael vereyft met alle vlijt ,
Ghy dan niet buytens huys misfchien te foecken fijt :

S'alcuno ha brutta moglie, e vaga ancella,

Ufi quefta, e gli bafti d'haver quella.

Mores et ftudia dominarum plerumque ea ancillarum et comitantium moribus judicantur : qualis enim (Tacque eft, talium confortio delectatur. Hieronym. ad Demetriad.
4) Ghy dienftknechten, zijt gehoorfaem uwen heere, niet na het ooge dienende, als foeckcnde de menfchen te behagen , maer als dienftknechten Chrifti, doende van herten den wille Gods.
Ephef. 6. 5. 6. Colosf. 3. 22.
6) Ten is dan met God niet, gelijck de Syriers op een andere gelegentheyt eens lafterlijck fpraken, 1 Chron. 20. 28; God en is geen bergli-god alleen, miter oock een God der valleyeu en
laeghten, als fiende mede en lettende op de minfte dingen. Luc. 22. 10.
6)

Animse quidem requaliter fui natura tendunt ad bonnm, fed mediis diverfis, ut deter harmonia, alias imperando, alite obedieudo : Dona Dei funt varia, et hone ad recté obediendmn, alium

ad parendum reddunt aptum. Epictet. ad Arrian. 3. cap. nit. Da operam, ne quid unquam invites facias: non enim qui jusfus aliquid facit, mifer eft, fed qui invites. Lague fie animum
componamus, ut, quidquid res exigit, id velimns. Sen. Epift. 62.
7)

De fchrijver voert hier wederom fich felts in, fprekende tot de jonge vrouwen.
1
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Als iemant koomt gereyft, die, uyt een foet verlangen,
Sich beelt in fijn gemoet een vriendelick ontfangen,
Indien hy by geval fijn vrouwe niet en vint,
Soo wort hy fomtijts gram, of niet te wel gefint.
Ghy, maeckt, wanneer het dient, op uwen vrient te wachten,
Dat brenght een eerlick man een vreught in fijn gedachten,
Gaet, valt hem om den hals, en hiet hem wellekom,
Gaet, valt hem in den arm, en kuft hem wederom:
Gaet, voeght u neffens hem, en ftelt u om te vragen,
Hoe dat fich alle dingh heeft op den wegh gedragen,
Hoe dat hy koomt gereyft, en onder wat geley;
En, lieve, waerom niet een foentjen tusfen bey?
Maer wacht bier iet te doen, of iet te komen fpreken,
Uyt loofheyt, uyt bedrogh, of uyt geveynfde treken,
Of uyt gemaeckte gunft, of uyt een losfen mont,
Hier dient geen ander fucht, als uyt een waere grout.
Of anders Coo de lift wort eenmael ondervonden,
Soo is het ape-fpel voor alle tijt gefchonden;
Wat fchoon gy naderhant hem ware vrientfchap biedt,
't Is al maer water-verw, uw man en acht'et niet.
Maer foo de teere jeught van facht gewieghde vrouwen
Moet luften tegenftaen en tochten wederhouwen,
Soo moet voor al de man, wanneer hy buyten reyft,
Sich quijten in de trou, gelijck de reden eyft.
Als haer de fnelle kraen wil op de reyne geven,
Om tot een ander lant of over zee to fweven ,
Sy Itijft haer met gewicht , op datfe door de locht
De driften tegenftaen en feker vliegen mocht;
Sy ballaft haren krop met rant en fware dingen,
Op dat geen fijde-wint haer wegh en foude dringen;
Siet, wat een gaeuw beleyt! gewis de fnege kraen
Is weert te fijn bemerckt, en na te fijn gedaen.
Ick wenfte dat het volck, al eer van huys te fcheyden,
Met ballaft van de tucht fich wilde voor-bereyden,
Om noyt van buyte-luft te worden overheert,
Of van de rechte ftreeck te worden afgekeert.
Ulysfes dede wel, die voer geftadigh henen,
En trock hem geenfins aen de loofe zee-Sirenen;
Hy hack een klompe was fijn gaften in het oir,
Bus, wat'er ommeging, geen liefde, geen gehoir.
Al die fich buytens buys en uyt den lande vinden,
Behooren menighmael het oore toe te binden,
Om, fchoon een gladde tongh de quade luften vleyt,
Noyt van de ware deught to worden afgeleyt.
Wat fijn in dit geval, wat fijn'er kwade ftreken!
Wat fijn hier by het volck, wat fijn'er al gebreken!
Hoe menigh reyft'er uyt, die, als hy buyten gaet,
En vrouw en echte trou te famen achter laet?
Wy kennen echte mans, die in het buyte-leven
Hen weten by de jeught als vryers uyt te geven,
Aileen op defen grout, om met een beter fchijn

Te fpringen uyt den bant, en geck te mogen fijn.
Dit is een rechte voet om luften op te wecken,
En moet aen alle kant ten quaden eynde ftrecken;
Wat kan een jonge maeght niet worden ingebeelt,
Daer yemant dertel is, en met de trouwe fpeelt?
En wie befeft'er niet, dat, uyt foodanigh mallen ,
Licht iemant lijt gevaer in ware luft te vallen ?
Die fit en knicke-bolt, en maer de Ilapaert maeckt,
Is dickmael onverhoets in diepen flaep geraeckt.
Ghy vaders van het huys, wilt defe rancken mijden,
't Is uytflach van de jeught die niet en is te lijden:
En voet geen malle fucht tot in den echten bant,
't Is al te weerden fchat, en al te dieren pant.
Noch is'er flimmer volck, dat fchier op ieder haven
Vint, ick en weet niet wat, om brant te mogen laven;
De menfchen gaen te werck, als of het echte bout
Bleef in haer eygen buys, en daer verfegelt ftont.
Fy, van het vuyl bejagh! doet anders, ware mannen,
En leert onguere drift uyt uwe leden bannen ,
Leert regels tegens luft en al te ruymen jeught,
En hoort hoe ghy het vleefch in banden houden meught.
Of fchoon in uw geheym veel heete dampen rijfen,
'k En fal u evenwel tot geenen Campher wijnen:
Tot geen uytheemfche gom, die, met een koude fucht,
Doet onrecht aen de trou, en hinder aen de vrucht.
Indien ghy middel foeckt om brant te mogen ftelpen,
Ick wil u fonder leet op beter gronden helpen,
Ick wil u met gemack doen houden in den toom
In 't waken uw gepeys , in 't flapen uwen droom:
Voor eerft , om heete drift in u te doen verdwijnen,
Soo fpeent u menighmael van alderhande wijnen;
Siet, datje niet en nut, of met den monde fmaeckt,
Dat, uyt een innigh vyer, de luften gaende maeckt.
Vermindert uwen flaep, en breeckt de lange nachten
Door vlijt tot deftigh werck, door reyne vroegh-gedachten;
Weeft neerftigh in de weer en befigh op den dagh,
Op dat geen boofe geeft u ledigh vinden magh;
En foo u niettemin de tochten overlaften,
Soo fmijt uw voetfel af, en stelt u om te vaften;
Maeckt, dat uw grage jeught meer helle na de fchouw,
Als na de vuyle luft, of naer een fchoone vrouw ".
Maeckt, dat de geeften felfs niet op en mogen ftijgen,
Maer eer bekommert fijn om broot te mogen krijgen;
De bobbels houden op, oock als de ketel fiedt ,
Indien men aen de pot geen hitte meer en biet.
Gaet des al niettemin, en offert uw gebeden,
Dat fal een reyne fucht u (torten in de leden;
De krevel is van outs een fteegh en vinnigh quaet ,
Dat niet als door gebreck en bidden af en laet.
Maer wacht u evenwel met vrouwen oyt to mallen,
Met vrouwen immermeer in jocken uyt te vallen;

1) Dicendam eft hie ventri, quod Hilarius fibi ipfi dicere confueverat; domabo to jejuniia, at de cibo cogites, non de voluptate.
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Weet, dat hy fonder fchult geen vrouwe raken magh,
Die nu in lange tijt fijn vrouwe niet en fagh:
Oock daer men vrouwen groet, vermijdt u van te kusfen,
Want dat ontfteeckt uw vuer, en wie doch fal het blusfen?
Spaert liever alle jock, fpaert alle vreughde, fpaert,
Tot datje wederom met uw gefelfchap paert.
Bedinght aen uw geficht geen maeghden aen te loncken,
Oock door het oogh alleen ontfteken heete voncken;
Het oogh, het ydel oogh, dat leyt den eerften gront,
Waer door tot in het mergh de fiele wort gewont.
Weet, dat het ganfche rot van alle fnoode fonden,
Door ftrijt en tegenweer, dient in te fijn gebonden ;
Maer dat de guile jeught, en hare kriele fucht
Wort beter overheert door middel van de vlucht ".
Sijn vyant aen te Tien, en met gewelt te tergen,
Of in het open velt hem krijgh te willen vergen,
Mash elders dienftigh fijn; — in luft en heete pert,
Daer is het wijcken heyl, daer is het vluchten beft.
Ghy, blijft dan buyten fchoots, en mijt de boofe ftonden,
En wat'er eenighfins kan locken tot de fonden :
Denckt, hoe dat menigh menfch fijn eer te buyten gaet,
Om dat'er hier en daer een koffer open ftaet.
Doch , valt'et iemant fwaer foo deun te moeten leven,
Die moet hem niet te veel op lange reyfen geven:
Veel uytten huys te fijn, veel uyt het vaderlant,
Doet hinder aen de vrou en aen den echten bant.
Die metten lijve rotft door alle vreemde palen,
Leert dickmael metten geeft, ja mette liefde dwalen 2);
Die veel te peerde rijt, en veel te fchepe vaert,
Wort lichter als hy plagh, en krijght een losfen aert 3';
Dat is van outs gelooft. Het trouwen is gevonden
Opdat het echte paer, door ware fucht gebonden,
Malkander overhant geduerigh mochte fijn
In voorfpoet herten luft, en fteunfel in de pijn.
Hoe lichte valt de menfch, die, met onwisfe fchreden,
Koomt fonder metgefel een gladden wegh getreden!
Helt oyt fijn losfe gangh naer eenigh ongeval,
Wie is 't, die in den noot hem weder rechten fal?
Wat gaet de menfchen aen, die raken om te paren,
En fchier noch in de feeft haer ftellen om te varen,
Of naer het koude vack daer witte beeren lijn,
Of daer de ftrant opfplijt van heete fonnefchijn?
1)
2)
3)
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Wat is'er menigh leet in alle tijt gerefen
Van uytter ftadt te gaen, en langh van huys te wefen!
Wat is'er menigh man ten hooghften ongefint,
Die out van reyfen koomt, en jonge kinders vint!
Daer fijn uyt dit geval niet felden goede vrouwen
Door overfpel befmet, en dat ter goeder trouwen;
Ick weet dat menigh kint voor wettigh is gekent,
Al was het by een boef de moeder ingeprent .
Hoort Zeeuws en Hollants volck , die uytte zee geboren
Hebt altijt nieuwe luft om landen op te fporen:
Of laet de lange reys Of ftaeckt het echte bed,
Of, hebje varens luft, foo neemt de vrijfter met 5);
Geen vrouw en dient alleen. Siet, Eva, van der flangen
Met liften omgevoert en in der haeft gevangen,
Sy eenigh bracht, eylaes! de werelt in de pijn,
Een vrouw, een jonge vrou, en magh niet eenigh fijn.
Ghy, die een jonge vrou laet eenigh fitten treuren,
Denckt, hoe de werelt gaet, en wat'er kan gebeuren;
Of valt'er ongemack, foo lijt'et met gedult,
Want fy is wonder broos, en ghy niet fonder fchult.
Maer om aen uwen man fijn huys te doen behagen,
Soo wil ick, jonge vrou, een nieuwen raet gewagen:
Het is u wonder nut, foo ghy met alle vlijt
1Jw eygen poften trout, en niet uythuyfigh fijt.
Daer is geen ruygh gewas aen uwe teere wangen,
Dat is tot u gefeyt: Bepaelt uw losfe gangen,
Bepaelt u binnens huys, bepaelt u, jonge vrouw!
Daer is aen uwen moat geen deckfel voor de kouw 6).
Hy, die den eerften gront van onfe taele ftelde,
En heeft u niet genoemt Of vrouwen van den velde,
Of vrouwen van de ftraet; Huys-vrouw is uwen naem,
Een woort, oock uytte klanck, tot uwen plicht bequaem.
Als Adam in den hof gaf namen aen de dieren,
Men konde door het woort bekennen haer manieren 7);
Ghy, denckt, als u de man begroet en huys-vrou hiet,
Dat u een korte les tot uw beroep gefchiet.
Laet, ick en weet niet wie, gaen dolen by de bueren;
Ghy, blijft in uw bevangh; daer fijn uw valte mueren,
IJw Plot, uw bolle-werck, uw rots, uw trouwe veft,
Blijft daer, o fedigh volck; daer fijn de vrouwen beft 8).
Begaet dat over al, van haven tot beneden,
Daer mooghje, fonder fchroom, met vrye gangen treden;

Annotm it bene Auguftinus , quod Apoftolus Paulus de caeteris vitiis dixerat: Refiftite, de libidine . Fugite; nam reliquis vitiis, inquit, debemus in praefenti refiftere, libidinem verb fugiendo fuperare.
Certus in hofpitibus non eft amor, errat ut ipfi. Ovid.

Onder de wereken van D. Jofeph Hal is feker geleert en godfaligh gefehrift, Quo vadis? genaemt , daer hy veel fwarigheden en ongemaeken , die uyt het reyfen ontftaen , klaerlijck
aenwijft, een boeck weerdigh om gelefen te worden: in het welcke by onder ander feet. 21. als hefluytende , ftelt defe reden: Motion is ever accompanied with inquietnesfe, and both argues
and caufes imperfection; whereas the happy eftate of heaven is defcribed by reft , whofe glorious fpheres in the meane time doe fo perpetually moove, that they never are remooved
from their place.
4) Dit fal den gunftigen lefer misfehien vreemt en ongehoort fchijnen , en het felve foude bier wel dienen naerder verklaert te fijn, dan overmits fulcx heft door exempelea kan worden
aengewefen , en dat wy dies aengaende eenige fonderlinge gefchiedenisfen uyt de fchriften der Reehtfgeleerden hebben aengemerckt , die in andere boecken niet gevonden worden, en evenwel veel
goede bedenckingen in beer hebben; foo fijn wy van meyninge aen het eynde defes werex eenige der felver, tot onderriehtinge en vermaeckelijckheyt des lefers , neder te ftellen, om bier gees
fcheuringe te maecken , en one voorgeftelde wit te verhinderen.
6) An autem , et quando naor merit= vagabundum , et perpetub proficifth volentem , fequi teneatur,, vide spud P. Heygium part. 2. quaeft. 14.
6) Galenus lib. 11. de nfu partium, fcribit fcemineum genus non habere pilot in facie, fibi adverfas frigora auxiliaturos, quod fab tecto muximam vitae partem exigere debeat.
7) Adam totem naturam habuit in confpectu, et intuitue eft nniverfam rerum harmoniam. Richt. Axiomat. Polit.
Lufit fete iu hanc fententiam Masiansenus in Monitorio; ubi ita 'mares alloquitur Domna tibi lute eft et nemora etc. Chryfoftomus mullet= esfe putat domi philofophari in 80 in Johan. &mil.
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Een die het huys beftiert moot weten wat en hoe,
Moet alle dingen Tien, tot in den kelder toe.
Men acht'et voor een feyl, het oogh te laten dwalen
Door eenigh vreemt bedrijf, maer in fijn eyge palen
Baer is'et prijfenfweert, indien men overflaet
Al wat een ieder doet, en wat'er omme-gaet 1).
Niet dat ick eenighfins, door al te ftrenge boecken,
Een vrient beletten wil een vrient te gaen befoecken;
Neen, dat is niet gemeent; de vrientfchap is te foet
In weelde, grooter luft; en trooft in tegenfpoet.
Kieft vry naer uwen aert, kieft lieve noot-vriendinnen,
Maer fedigh, heus, befet, en van beproefde finnen;
De menfch wort eer of fmaet by menfchen aengedaen,
Na dat de menfchen fijn die met hem omme-gaen.
Gaet defe na den eyfch by wijlen eens begroeten,
Maer overlooptfe niet met al te losfe voeten:
Te groote vryheyt walght, befoeck is wonder goet
Voor die het met befcheyt en niet te veel en doet 2'.
Voor maeght of echte vrou veel uyt'et huys te wefen
En is van ouden tijt van niemant oyt geprefen;
Siet, als het weeligh fchaep gaet dolen uytte ftal,
Stracx is'et voor de wolf, of ander ongeval.
Als Abrahams gemael is buytens huys gevonden,
Sy ftaet in grooten angft om daer te fijn gefchonden;
't Is waer, dat God het quaet ten beften heeft gewent,
Maer let eens hoe het quam: haer man was daer omtrent.
Als Dina gingh befien de dochters van den lande,
Siet, wat een droef geval: haer eertje blijft te pande!
En fchoon om defe daet een groote moort gefchiet,
Haer broeders krijgen buyt, maer fy haer maeghdom niet.
Hoe geeftigh heeft'er een het vrouwe-beelt befchreven,
En, door een wijfe vont, gefchildert naer het leven!
Want, om haer rechten aert te maecken openbaer,
Soo ftelde 't kloeck pinceel een fchilt-pad onder haer:
Een fchilt-pad, altijt-t'huys, die in haer eygen fchelpen
Sich kan voor alle quaet en tegen leet behelpen:
Om dat een jonge vrou is vry van ongemack,
Indienfe maer en blijft omtrent haer eygen dack.
Een fchilt-pad, traegh-gevoet, die noyt en korai, getreden,
Als met een ftillen gangh, en met gefette fchreden:
Om dat een jonge vrou, in daet en in den fchijn,
Moet deftigh in gebaer, niet fchotebolligh fijn;
Een fchilt-pad, ftilheyts-vrient, wiens tongeloofe kaken
Geen ftemme, geen geraes, geen klanck en konnen maken 5) :
Om dat een jonge vrou geen wefen beter ftaet,
Als datfe ftille fwijght, of niet te veel en praet;
Een fchilt-pad, weyger-luft, die niet als aengedreven
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Sich aen haer wederpaer gewoon is op te geven
Om dat een jonge vrou moet blijven onbefmet,
En plegen reyne tucht oock in het echte bed;
Een fchilt-pad, kinder-vrient, die tegen hooge baren
En ander ongeval haer eyers kan bewaren 5 :
Om dat een jonge vrou, ten goede van de vrucht,
Moet toonen, alsfe draeght, een rechte moeder-facht ;
Een fchilt-pad, facht-gemont, die fonder harde tanden
Geen menfchen hinder doet, geen dieren brenght ter fchanden :
Om dat een jonge vrou geduerigh, watfe doet,
Noch vinnigh in den mont noch bitfigh wefen moet;
Een fchilt-pad, huys-vriendin, die noyt en komt getreden,
Of draeght tot aller ftont haer woningh op de leden:
Om dat een jonge vrou, oock alsfe buyten reyft,
Moot dencken wat het huys van hare plichten eyft.
Hoe teer is vrouwe lof! alleen met uyt te dwalen
Soo kanfe boos gerucht haer opte leden halen;
Want krijghtfe maer een reys den naem van Seldenthuys,
Het recht is tegen haer, men achtfe niet te pluys ').
Soo dient dan hier beforght voor alle jonge vrouwen,
Het ooge van het volck en alle nijt te fchouwen;
Al wat opfichtigh is, en wat het ooge treckt,
Is om te fijn begeert, of om te fijn begeckt.
Men fegge wat men wil, een vrouwe wort geprefen,
Niet om haer grooten naem, maer om haer fedigh wefen
Te leven fonder roem, en in het duyfter fijn,
Is voor een eerlick wijf een helle fonnefchijn.
Wel tracht dan, lieve, tracht u niet alleen te mijden,
Van fchade by het volck in uwen naem te lijden,
Uw deught dient even felfs niet al te feer bekent,
Want door te grooten eer is menigh wijf gefchent.
Laet Ridders, heerlick volck, laet Prinsfen, Vorften, Helden,
Doen klincken haren lof, en door de werelt melden;
Ghy, fchuylt in uw bevangh, daer is uw vafte fchans;
Ghy, blijft aen uwen heert, daer is uw befte glans.
Dit wort noch evenwel in geenen deel gefchreven ,
Om gronden aen den man tot vrouwe-dwangh te geven;
Een die met eyge praem fijn echte wijf bewaert,
En hout den regel niet van onfen vryen aert.
Men hoeft (God fy gelooft !) in onfe Nederlanden
Geen boeyen voor de vrou, geen flaevelicke banden ,
Geen kluyfters aen het been, geen ander onbefcheyt ,
Dat elders wort gepleeght, en niet en dient gefeyt.
Ick bid de Zeeufche jeught en alle ware mannen,
Noyt vrouwe door bedwangh in huys te willen bannen:
Sy dient niet, als een boef, gefloten in den flock,
Sy dient niet als een aep gehouden aen den block.

Si quid in domo accidet , matrifamilias id notum esfe debet, earn enim omnibus, quae intns Punt, dominari oportet. Arift. (Economic. 2. cap. 1.
Stelt uwen voet felden in het huys uwea naeften, by mochte uwer verdrietigh en gram worden, Prov. 15. 17.
Et lingua et dentibus carere teftndinem , auctorea Gefnerus et alii docent, et experientia demonftrat.
Remina teftudo, non nifi h marito provocata , et fere invita , colt, cujns rei notandam rationem vide spud 2Elianum lib. 15. de Animalib. cap. 19.
Chnomodo ova fna teftudo cuftodiat , vide spud Gefner. in defcriptione teftudinia. apud Plin. et alios.
Meretrix praefumitur de jure, quae multhm vagatur et aliens domos, nunc harm, nunc Warn invifit. Angel. in 1. ri qua illuftris. C. ad Senaturconf. Odic. Vid. Proverb. 5, 6. Sprach. 9.8. S.
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Denckt vry dat menigh wijf is uytten bant gefprongen,
Om datfe veel te feer was in den bant gedwongen :
Van flier dan alle dwangh ! de Zeeuw is al te vry ,
Geen deught en wort geleert door harde flaverny.
Baer woont een leelick fpoock in 't voor-hof van der Hellen,
Geboren om het volck tot in de fiel te quellen;
Men noemt'et Yverfucht, een dochter van de Nacht,
Dat fy, uyt Waen begort , ter weerelt heeft gebracht.
Geruchten fonder grout, geduerigh Quaet-vermoeden,
En Achter-klap, gewoon de Leugen aen to voeden,
En altijt verfche Schrick , en Rage Dweepery,
En Dorft tot heete Wraeck fijn haer geduerigh by.
Haer oogen fijn gemaeckt om ieder na te loeren,
Haer leden afgericht om huyfen om te roeren ,
Haer kop geweldigh los, en fwack gelijck een riet,
Om datfe t'aller tijt naer iemant (mime Piet.
De vrientfchap haer gedaen oock by de befte luyden ,
Die kan haer grilligh hert tot Ilimme lagen duyden;
Sy fchrickt voor" alle man, fy vreeft haer eygen bloet,
En die haer liefde draeght , en die haer gunife doet.
Noyt toontfe blijden fchijn , dan als haer Ilimme gangen
Sijn uyt op haer bedrogh, en loeren om te vangen;
Haer gunft is enckel luft , van buyten fchoon gelaet,
Van binnen enckel moort, en niet als wreeden haet.
Beleeftheyt, fchoone verw, gefontheyt in de leden,
Wel-fpreken, kloeck beleyt, bequaemheyt in de feden,
En wat'er anderfins ons wel te finne ftaet,
Is bier maer enckel gal, en voetfel van het quaet:
Koomt maer een kleyne wint haer in het oore blafen,
Sy fteygert in de lucht, en fchijnt'er af te rafen;
Sy hoort dat niemant fpreeckt, dat niemant is bekent,
Noch blijft'et aen het fpoock ten diepften ingeprent:
Haer flaep is fonder ruff, want in de ftille nachten
Soo bobbelt haer de kop van diepe na-gedachten,
Haer ganfehe bloet verfchiet op 't drillen van een blad,
En vlieght door al het huys om ick en weet niet wat:
Sy lnypt aen alien kant om ieder na te fporen,
En foeckt geduerigh iet, dat niet en is verloren;
Maer alsfe 't guntfe foeckt ten leften ondervint,
Dan isle boven al geweldigh ongefint.
0 wat een ongemack fal echte lieden quellen,
Als man of fwacke vrou naer defe ftuypen hellen!

Wat heeft'er menigh heldt, oock buyten alle fchult ,
Sijn weerde lief gedoot, alleen uyt ongedult.
Siet, Procris, in den geeft door Yver-fucht gedreven,
Verfpiet een eerlick man, en laet haer jeughdigh leven:
Hy fchiet een fnelle pijl juyft daer de ruyghte drift,
En treft een lieve vrou, in plaetfe van het wildt ".
Leuconoe, bynaeft in e6nen graet bevonden ,
Wort van een wreeden brack aen alle kant gefchonden;
Haer man geheel verwoet om foo een droeve doot,
Doorfteeckt fijn eygen hert, en valt haer in den fchoot 2'.
Juftina, fedigh dier, noyt van de quade tongen,
Noyt van den achterklap in haren naem befprongen,
Wort van haer eygen man Ielfs om den hals gebracht ,
Om dat haer wacker oogh hem wat te geeftigh dacht 3'.
Siet, Corys, ingeleyt van defe felle vlagen,
Is om een vyfevaes in raferny geflagen;
En, na fijn droef gemoet had lange tijt getreurt ,
Soo heeft by fijn gemael de leden af-gefcheurt
Maer eer fal ons de nacht, met hare fwarte vlercken,
Bedecken al de lucht, en onfe kim bewercken,
Als mijn vermoeyde pen fal brengen aen den dagh ,
Wat droefheyt menigh menfch uyt defe plage fagh.
Geen fucht, geen harde drift van alle felle tochten
En baert in onfen geeft foo vreemde waen-gedrochten ,
Soo dullen onverftant, als defe fpokery;
O mannen, hout de borft van hare ftuypen vry!
Ontlaft uw deulich hooft van alle vyfe droomen,
En doet in dit geval gelijck het oude Romen,
Daer noyt een eerlick man hem in fijn huys begaf,
Of Pant aen fijn gemael een bode voren af 5 .
Dat was genoegh gefeyt 'k en heb geen achterdencken ,
Dat oyt mijn echte deel haer eere mochte krenken ;
Want of ick buyten gae, of dat ick weder koom,
Sy is (oock fonder wacht) fy is geduerigh vroom.
Dit is van ouden tijt, en heden oock geprefen;
Want die men veel betrout, en wil niet ontron wefen:
Maer die met !Ern geloer op fijn gefelfchap wacht,
Die leert haer fomtijts doen dat noyt en is gedacht 6).
Maer wilje ganfch het quaet uyt uw gefelfchap werpen ,
Soo pooght des Heeren vrees in uw gemael te fcherpen ;
Want fooje dat verwerft, daer is geen twijfel aen,
Van haer fal quade luft, van u de vreefe gaen.

1)
2)

Vide Ovid. Metamorph. lib. 7. et de Arte amandi. lib. 3.
Parthenius Nicenfis, antiquus poeta Graecus, in Eroticis cap. 10. refert Cyanippum Thesfalum, cum uxorem duxisfet Leuconoam, ob venandi ftudinm in filvis plerumque agere foliturn
fuisfe: nova autem nupta, fufpicata eum cum aliqua rem habere, fecuta ipfius veftigia fub quodam fruticeto event= exfpectabat, ramis verb motis tepente canes indagatores accurrerunt , ipfamque
morfibus, inftar belluae, dilaniarunt ; Cyanippus autem, id tam infperatum intuens, feiptum quoque trucidavit. Aftipulatur Softratus lib. 4. de venation. Plutarch. Parall. cap. 42. Stobaeus
collect. cap. 62.
3) Janina, nohilisfima puella Romans, virgines fuse aetatis elegantia formae lone fuperans, cum juveni cuidam nuptui a Parentibus esfet ob folam ipfius pulchritudinem ac leporem
in fufpicionem merit° venit, qui candidisfimae uxoris cervicem confpicatus, inclinantis fe ad exuendum calceum, furore ex zelotypia accenfus, teneram puellam novamque conjugem jugulavit.
Cujus etiam mine exftat hoc Epitaphium : Immitis ferro fecuit mea coils maritus, Bum proper ° nivei fulvere vincla pedis, Durus, et ante thorum, quo nuper nupta coivi,
Quo cecidit noftrae virginitatis honos ; Nee culpa meruisfe necem, bona comics tenor, Sed jaceo fati for te perempta mei. Difcite ab exempt ° Juftinae, diteite Patres, Ne nubat fatuo filia veftra viro.
4) Cotys, Res Thracise, earn in uxorem zelotypus esfet, anxijs du cogitationibus agitatus, fuis ipfius manibus, it pudendis incipiens, earn disfecuit, ut ex Theopompo recenfet Atheuaeus lib.
12. cap. 14. Tiraq 1. 16. connub. Plura exempla hue adduci posfent , inter gime Rind eximium: Johanna Aragonia (inquit Thumanus lib. 16. hiftor.) Caroli et Ferdinandi mater, ex zelotypia ohm,
contracto animi morbo, qui putt Philippi mariti mortem in apertam infaniam evafit, et ab eo tempore turri inclufa , cum felibus colluctaus, ad extremam pervenit fenectam.
5) Vide Plutarch. Problem. Rom. cap. 9.
6) Valeat Ovi,lianum hoc:
Define, credo mihi, vitia irritare vetando;
Obfequio vinces aptius ifta too.
126
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Ghy mede, jonge vrou! pijnt u te wederhouwen
Van defe dweepery, en alle mis-vertrouwen;
Niet dat foo vinnigh bijt , en foo de jeught verflint ,
Als droefheyt in den geeft tot ijver-fucht gefint.
En broet geen innigh leet, geen hooft vol muyfe-neften,
En laet in uw gemoet geen quade tongen veften,
Gelooft geen achterklap , en fooje ruften wilt,
Siet datje dwafe forgh door reyne liefde hilt.
Maer pijnt u boven al, geen reden oyt te geven
Tot dit verdrietigh leet en ongeruftigh leven;
Weet, dat een eerbaer wijf moet afgefondert fijn
Niet van het quaet alleen, maer even van den fchijn.
Indien ghy fijt beducht van op den klap te raecken,
Soo treckt de finnen of van tienderhande faecken:
Van al te losfen praet, van dertel hant-gefpel,
Van hier en daer te gaen met eenigh jonck-gefel,
Van door een felfaem kleet geweldigh uyt te fteken,
Van prins of ander vorft met u te laten fpreken,
Van wijfs, by eerlick volck voor niet te pluys bekent ,
Van alderley gefchenck, dat u een vreenade fent,
Van met een dertel oogh de lieden aen te wincken,
Van, daer ghy fijt genoot , de glafen uyt te drincken,
Van fonder uwen man veel overal te gaen,
Veel in de venfter fijn, of in de deur te ftaen.
Daer is geen nutter dingh voor alle jonge vrouwen ,
Als, door een ftaegh bedrijf, de jeught te wederhouwen;
En in het tegendeel, het flimfte dat men vint
Is, dat een rappe fiel haer niets en onderwint.
Die ledigh fit en kijckt, fet al de finnen open
Tot ick en weet niet wat; des koomt'er ingeflopen
Al wat een fwacken geeft en goede feden krenckt:
Hoe menigh denckt'er quaet, om dat by niet en denckt!
Gewis, de broofe jeught wort al te licht bewogen,
En door een ydel hert uyt Karen ftant getogen:
Het befte water ftinckt, wanneer het ftille ftaet ,
En als het yfer raft, foo roeft het metter daet.
Al magh een kloecke vrou geen winft of eer bejagen ,
Met eenigh fwaer gedingh den reciter voor to dragen;
Al magh een kloecke vrou niet toonen haer verftant,
In dienft van eenigh prins, of van het vader-lant ":
Al magh een kloecke vrou, om fonderlinge reden 2),
Niet dienen in de kerck, niet heerfchen in de fteden,
Niet fatten in den raet; noch vint een vlytigh wijf
In menigh ander dingh een eerlick tijt-verdrijf;
Noch wort haer evenwel vry ftof genoegh gelaten
Om niet een tire tijts to dwalen achter ftraten ;

Al wie rich befigh hout ontrent het huys-gefin ,
Die vint'er kleyn beflagh en groote faecken in.
Ghy kont, befette vrou, hier tijts genoegh befteden,
Indien ghy maer en wilt u quijten naer de reden :
Een moeder van het huys, die op haer faecken paft,
Vint dickmael groote vreught, en moeder grooten laft.
Ghy, met uw weerde man, fijt hier als hooge machten,
Als prinsfen van het lant 3.; laet uwe kinders achten
Voor ridders van den Staet, en doet'er vorder by
1)e boden van het huys; Piet daer 11w borgery !
Hoe moogje, jonge vrou, nw finnen laten fwieren?
Hoe konje ledigh fijn? ghy moet een Rijck beftieren,
Ghy moet een Vorftendom, een lant, een ganfchen Staet
I3ehoeden van gevaer, en dat met eygen raet.
Ghy moet u menighmael als ware rechters toonen,
Nu ftraffen naer den eyfch, dan goede dienften loonen;
Hier naer den regel gam, daer uyt een voile macht
Jet rechten dat'er fchort, al naeje dienftigh acht.
Hier moetje ftil gemor en muytery beletten,
Daer yenaant metter daet uyt alle Staten fetten:
In 't korte, groot beflagh, oock in het kleyne wijck ,
Soo dat men feggen magh: een huys een koninckrijck 4.
Hier dient nu, fnelle pen, hier dient een buyte-reden;
Hier dient de man vermaent, aleer wy vorder treden ,
Te nemen tot behulp fijn wijf en haer beleyt,
Gelijckfe, tot behulp van Adam, was bereyt.
Daer fijn verwaende mans, die alle vrouwen laken,
En fluyten haer de deur, oock in geringe faken,
Ja, houden voor geral en enckel kinder-praet,
Oock dat een deftigh wijf op vafte gronden raedt:
Daer fijn verwaende mans, die, buyten alle reden
En met een nortfe kop, in alle Bingen treden,
Die uyt een eygen fin en aengenomen waen,
Al wat de vrouwe feyt geen acht en willen flaen.
Hier fijn (na mijn begrijp) geen kleyne reden tegen;
Ick meyne dat de vrou ons meer behoort te wegen ,
Ick meyne dat de vrou, ten dienfte van den man,
Oock groote dingen felfs ten goede leyden kan 5).
Men vint in menigh boeck, dat eertjts van de vrouwen ,
Voor al by wacker volck, niet weynigh is gehouwen,
En dat niet• fonder vrucht; men vint dat vrouwen raet
Heeft , ick en weet niet vvat, dat ons te boven gaet.
Sy vinden menighmael geweldigh kloecke ftreken ,
Die met een fnelle drift haer uyt den monde breken;
Sy vinden inder haeft een onverwachte flagh,
Die noyt vernuftigh hooft in wijfe boecken fagh ").

1) L. fceminae. ff. de regul. Jur. 16. Bart. et D. D. L. ait praet. § fin. ff. de jud.
2) Garfias de Magiftratib. lib. 2. cap. 4. id introductnm esfe putat propter honeftatem milierum, ne virilibus officiis implicentur, et hot- p in/1m confortio interesfe eogantur,, cam magiftratus
fit publica perfona, et palam fui copiam facere debeat.
3) Maritus five paterfamilias in fere Regis habet imaginem. Keckerman. difput. pract. 28. Prob. 8. Et uaores Domivae domus vocautur a Jureconfultis. Bart. in 1. Titia cum teftamento. § ult.
col. 2. verf. quaero. ff. de Leg. 2. Angel. conf. 141. Ped. Anchor eonf. 237. Rom. conf. 118.
4) La famine Bien conduicte eft la vraye image et modelle de la Republique, et la puisfance dom qtique resfemble a la puisfance fouveraine. Bodin de Is Repub. lib. 1. cap. 2.
5)
6)

Quaedam mulieres maturioris fapientiae et confilii exiftunt ut infinuat text. in 1. cum praetor. ff. de judic. Melte et h fceminis dicta runt fapienter. Thefeus spud Eurip.
De Wiaenfehe poeet Arifto heeft onder anderen de vrouwen defen lof, met defe fijne aerdige rijrnen, toe-gefchreveu:
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Siet my de Griecken aen, flet Duytfen, en fiet Fransfen ,
Die hebben altemael, oock midden in de lansfen,
Oock in het krijghs-beleyt de vrouwen raet gevraeght,
En op haer geeftigh breyn een ftouten flagh gewaeght "
Darius heeft beftaen, en niet to fijner fchande,
Te mengen vrouwen raet in faecken van den lande ;
Als Nero nieu-gekroont fich noch gefeggen liet,
Hy dede wonder veel, dat Agrippine riet.
Juftinianus felfs heeft opentlick geprefen
Den raet, door fijn gemael fijn Raden aengewefen;
Hy, die de wetten gaf, en heeft hem niet gefchaemt
Te geven aen het Rijck een wet , by haer geraemt 2).
In 't korte, menigh huys is in der daet behouwen
Alleen door kloeck beleyt en middel van de vrouwen;
Ja fiet, oock menigh man is groot in fijn bedrijf,
Niet uyt fijn eygen hooft, maer om een deftigh wijf ').
Men vint des niet to min by wijlen vreemde menfchen ,
Die geen vernuftigh wijf voor hun en fouden wenfchen 4',
Maer kiefen uyt den hoop, met voorbedachten raet ,
Een die niet anders kan, als ftrijcken over ftraet;
Een kiecken-murruw dier, een fiele fonder leven,
Die van de reden felfs geen reden weet te geven;
Een lichaem fonder oogh, een ooge fonder licht,
En , met een woort gefeyt, een onbedreven wicht.
Vraeght iemant: waerom dat ? verftaet doch eens de reden:
't Is om met voile maeht in all's te mogen treden ;
't fs om in alle dingh, geftaegh en al den dagh,
Te drijven fijnen wil, te ftijven fijn gefagh.
Maer vrienden, met verlof, dit fijn bekaeyde flagen,
Hoe ! kan uw tanger oor geen tegenfpreken dragen ?
Hoe! lijt uw grilligh hooft, uyt pracht en overmoet,
In vreught geen mede-maet , geen trooft in tegenfpoet?
Hoe! kan een flechte duyf, verdwaelt in losfe wanen,
Vertrooften naer den eyfch, en, als het dient, vermanen?
Hoe! kan een flechte duyf, dat geen onwijfe kan,
Met eenigh foet gefpreck vermaken haren man ?
Ghy laet een geeftigh quant uw reken-boecken houwen,
Ghy doet een ruftigh knecht uw koren-landen bouwen
Ghy kieft u voor een min de gaeffte die men vint ,
Ghy foeckt in grooten ernft een meefter voor uw kint ,
Ghy huert een fnege meyt om op de koft te pasfen ,
Ghy krijght gehantfaem volck tot fchueren en tot wasfen,
Ghy fijt beret in all's en door uw ganfeh bedrijf;

En trouje, lieve vrient ! een Jobe voor een wijf?
Een peert dient tot den krijgh, een osfe weet te ploegen,
Een efel kan het lijf tot fware packen voegen,
Een kat doet haren dienft in 't vangen van de muys,
Een gans waeckt op het hof, een hont ontrent het huys,
Een fabel kleet het volck met koftelicke vellen,
Een leeuw , het moedigh dier , kan fich te weere ftellen ;
Maer door een vyfen aep wort niet te weegh gebracht ,
Als dat een ydel hooft om fijne grillen lacht.
Hoe ! dient het wijf alleen om by den man te flapen ,
Of om een dwafe vreught uyt haer te mogen rapen ?
Voor my, ick fegge 'even; het is een flim gebreck,
De vrouwe van het huys te houden voor de geck.
Wien is'et niet bekent , dat ja befette vrouwen
Het huys van haren man en alle vrienden bouwen;
En dat aen d'ander fy een wijf van dwafen aert
Niet als verdrietigh beet en alle fchande baert?
Wat krijght'er menigh man een paer befchaemde wangen,
En lijdt in fijn gemoet veel duyfent herte-prangen,
Om dat hy, fonder gront, in haeften heeft getrout
Een rompe fonder keeft, een klompe fonder font?
Wien is'et niet bekent , dat in het kinder-telen
De vrouwen in 't gemeen de meefte rolle fpelen ?
En dat fchier able tijt daer iemant faet verweckt ,
De vrucht het meefte-deel van fijne moeder treckt?
Ey fiet , de wijfte Grieck bl heeft kinders fonders namen ,
En duyfent fijns gelijck die fich daer over fchamen ;
Wat reden dient'er toe? de moeder was een vrou
Of van een felfaem hayr,, of niet gelijckfe fou.
Hout ftille mijn vernuft , de tijt fal u ontbreken ,
Indien ghy fijt geneyght hier breeder of to fpreken ;
Maeckt hover hier het Plot , en feght : een flappe gans
Een ongemack in huys , een plage voor de mans.
Ghy , die God heeft gegunt een van de kloecke wijven,
Wiens raet en geeftigh breyn u machtigh is te ftijven ,
Geeft danck voor dat behulp , en neemt tot uwer baet ,
Dat uyt fijn eygen aert tot uwen dienfte ftaet ;
Niet in het buys alleen (gelijck wy voren fpraecken)
Of in het licht beflagh van kleyne keucken-faecken ,
Maer oock in ander werck , dat vry wat hooger gaet ,
Al raeckt het menighmael den gront van uwen ftaet
Wat is'er menigh man met tranen over-goten,
Om dat hy voor de vrou fijn dingen had gefloten !

Multi configli delle donne fono
Meglio improvifo ch'a penfarvi ufciti,
Che quefto a fpeciale e proprio dono
Fra tanti e tanti for del ciel largiti:
Ma pub mal quel de gli
Che maturo defcorfo non Paiti,
homini eafer mono
Use nou ch'habbia a ruminarvi fupra
Spefo alcuu tempo, e multo ftudio e opra.
1) Laeedcemonii publica confilia uxoribus communicabant,
Athenienfes eas pub!icis deliberationibus adhibebant,
Galli et Germani de pace et hello cum fccminis agebant.
Late Garf de Magift. lib. 2. cap. 4.
2) L. Belle a Zenone fub. fin. C. de quadrup. praefcipt. et 16. glosf. et D. D.
8) Pompeja Plotia incredibile dictu quantum anxerit gloriam Trajani, inquit Aurel. Victor.
4) Francois Due de Bretagne, fits de Jean 6. aimoit plutoft one femme fimplette, que fage et bien svifee. Car lore qnand on luy parla de fon mariage avec Ifabeau, fille d'Efcosfe, et qu'on
luy adjoufta quelle avoir efte nourrie fimplement et fans aucune inftruction des lettres, it refpondit qu'il l'en aimoit mieux, et qu'une femme eftoit asfez fcavante, quant elle fcavoit mettre
difference entre la chemife et le pourpoinct de fon marl. Voyez Mich. de la Montagne liv. 1. des Esfays, chap. 24. du Pedantifme.
5; Socrates.
6) Diam in rebus, clime ad virorum curam pertinent, audiendas multeres , et in confiliis admittendps e-fe, et rationibus et autoritatibus adftruit Tiraquel. ad L. connub. 11. in princ. et per totum.
Sic Auguftus etiam in rebus gravihus Liviae conftlio ufus eft, idque ante de Name Pompilio memoriae proditum eft. Ovid. de uxore ejufdenm
Flora require apud Garr, de Magiftrat. 1. 2. a. 4. nbi difpatat, an mulieres ad magiftratum admittii deLeant.

Illa Numae conjnox confilinmque fait.
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Om dat hy fijn gemael het wit van fijn beleyt
Of niet en had getoont Of niet en had gefeyt!
Hoe! woont hier niet een man, die qualick is gevaren ,
Van niet aen fijn gemael te willen openbaren ?
Hy kreegh verlies ter zee, hy fweegh het bitter leet,
Des gingh, fijn jonge vrou geduerigh even breet;
Sy floegh'er luftigh in, en al tot nieuwe laften,
Sy maeckte wonder veel, fy brack, fy noode gaften,
Haer kinders gingen may, haer kamers waren net,
Haer tafel bijfter vol, haer keucken al te vet:
In 't korte, ganfch het lant dat wift'er af te fpreken,
En fiet! in defe pracht foo koomt de man te breken;
Daer fchreeuwde toen het wijf: ick hebbe dus gequift,
Om dat ick noyt den grant van onfe faecken wilt!
Ghy, leert een echte wijf op alle dingen letten ,
Dat fal u dienftigh fijn, en hare finnen wetten :
Leyt, oeffent, onderwijft, en ftijft haer fwacke jeught,
Op datje naderhant de vruchten trecken meught.
Daer kan een fnelle doot, met onverwachte Itralen,
U rucken uytter tijt, en van de werelt halen;
En fiet, daer is de geeft dan bijfter ongeruft ,
Indien uw bed-genoot is flecht en onbewult.
Wie fal hier uw bedrijf, wie huys en hof beftieren ?
Wat order fal'er fijn ontrent uw jonge dieren?
Wat trooft in defen noot? wat raet in dit gewoel?
Wie fal uw faecken doen? wie redden uwen boel?
Eylaes! de fwacke vrou fal vreemden moeten ftreelen,
Om gunft en onderftant haer mee te willen deelen;
Doch fchoon fy krijght behulp oock van haer eygen bloet,
't Is al maer water-verw, wat hier een ander doet.
Denckt hoe de werelt gaet, fiet al de loofe grepen,
Let hoe dat yder woelt am in te mogen flepen;
Wie denckt'er niet om winft, en om fijn eygen baet ,
Wanneer hy tot behulp van iemant veerdigh ftaet?
Hoe dickmael wort een vrint door vrinden onder-kropen!
Hoe dickmael wort een wees van vooghden uytgefopen!
Wat is'er menigh vraet, die lant en huyfen eet!
En al om dat de vrouw haer gronden niet en weet.
Wat my dan bier belanght, ick foude beter vinden
De vrouwen nimmermeer het ooge toe te binden:
Doch eerje noch het hert in haren boefem (tort,
Soo let of haer te mets geen losfe tongh en fchort.
Daer fijn wel fnege wijfs, en vol bequame grepen ,
En geeftigh uytter aert, en fijn genoegh geflepen,
Daer fijn'er wonder kloeck , ja loos gelijck een vos ;
Maer, wat de tonge raeckt, by willen al te los 0.
Veel is'er wel geneyght het gladde lid te fnoeren ,
En door een ftil beleyt haer faecken uyt te voeren ;
Maer als het mont-raveel is eenmael op de vaert,
Stracx wijck t de goede wil voor haren fwacken aert.

Hier door is menigh man in groot verdriet gekomen ,
Sijn goet, fijn leven felfs, fijn eere wegh-genomen ,
Hier door is menigh huys gedreven in den gront ;
Wat konit'er menigh quaet uyt eenen losfen mont! 2;
Ghy, leert dan uw gemael en haer gewoonte kennen,
Let offe wil en kan tot fwijgen haer gewennen;
En om hier vaft te gaen, foo leert een goeden vont,
Waer door ghy aen de vrou mooght peylen haren grant:
Wanneer men tonnen proeft, of door de losfe duygen
Geen edel vocht en fijpt, geen fijne dampen fuygen ,
Men ftort geen Dele-wijn, geen oly in het vat ,
Maer water uyt de put, of eenigh flechter nat.
Ghy, die genegen fijt met reden uyt te vinden,
Hoe vaft uw bed-genoot haer tonge weet te bind en ,
En of haer menighmael niet uyt den mont en leeckt ,
Wanneerfe , daer het valt, met vreemde lieden fpreeckt;
Wil haer van eerften af geen groote dingen feggen,
Geen faecken van gevolgh in haren boefem leggen;
Maer liever dit en gint, dat niemant fchaden magh ,
Al wort'et openbaer oock van den eerften dagh.
Soo dan het deftigh wijf haer fluyt op uw bevelen,
En kan het kleyn beflagh met ftille lippen helen ,
Soo mooghje metter tijt een weynigh verder gaen,
Tot datje voile proef van fwijgen heeft gedaen.
Doch hier moet by den man in groot bedencken komen ,
Hoe verre vrouwen raet is dienftigh aengenomen,
En of haer . veerdigh breyn op vafte gronden ftaet ,
En of haer rasfe vont fal pasfen opte daet.
De ganfche werelt klaeght, al is'et langh geleden,
De ganfche werelt fucht , tot aen den dagh van heden ,
Dat Adam metter haeft fich over-reden liet,
Als Eva fonder grant hem totten appel riet:
De ganfche werelt acht, dat Samfon tegen reden
Heeft fijn verholen aert aen Delila beleden,
Men hout dien grooten held onwinbaer in de kracht ,
Maer in fijn ganfch beleyt niet al te wel bedacht.
Ghy, • leert, o deftigh man! met reden overleggen
Eerft wat'er dienftigh is de vrouwen aen te feggen ,
En dan of haer beleyt gaet hooger als de fchijn ,
Soo dat'et inder daet magh na gekomen fijn.
Een vrouw is dan bequaem om raet te mogen geven,
Wanneer haer wacker oogh nu fiet een ander leven;
Wanneer haer ftille feel is van de waen gekeert ,
En van de weerelt felfs de weerelt heeft geleert.
Dus als de rauwe jeught haer prickel is benomen,
En dat een rijpe fucht nu boven is gekomen,
Soo weeght oock vrouwen raet ; dan is de recite ftont
Te putten vaft beleyt oock uyt een teeren mont.
Ick fpreke wederom, ick fpreke tot de vrouwen:
Leert oock in dit geval uw plichten onderhouwen,

1) Quaedam fccminae (ut Antiph. apud &atom Perm. 72) uefciuut fecreta retinere, et qui eis aliquid committit, idem tacit, ac fi in foro voce praeconis denuutiaret omnibus. Plura in eam
rem vide spud Garf. 1. 2. cap. 4. num. 18. et feq.
2)

Vide infigne exemplum apud Tacit. lib. 1. Annul. in pr. Fabii Maximi nimirum et Martii.
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Het fwijgen is van outs een aengename deught ,
Geprefen in de vrou en in de teere jeught:
Leert, wat ick bidden magh, leert uwe lippen fwijgen,
Soo mooghje wetenfchap van groote dingen krijgen;
Siet datje, wat de man uw tonge toebetrout ,
In uwen boefem fluyt, en daer verfegelt hout.
Voor al draeght goede forgh, dat immers fijn gebreken
Niet, ick en weet niet waer, uyt uwen boefem leken ;
Begraeft in uw gemoet wat aen hem fchorten magh,
Prijft, dat te prijfen is; van feylen geen gewagh.
Doch foo ghy niet en kont uw losfe tonge dwingen,
Soo treckt uw finnen of van alle groote dingen;
Vernoeght u met'et huys, ghy vint in uw bedrijf
Meer als ghy dragen kont, oock met het gantfche lijf.
En laet •te geener tijt uw geelt daer henen ftrecken,
Om faecken van gevolgh tot u te willen trecken;
Doet hier gelijck een vrient van feker machtigh prins,
Die niet foo lief en had, als luttel onderwins;
Juyft als de goede Vorft fijn gunfte Wilde toonen ,
En vraeghde naer den wegh om hem te molten loonen:
Onthaelt my (fprack de man) gelijck een weerden vrient,
Maer fwijght my niet te min al wat gefwegen dient.
Nu weder tot de faeck, daer fijn verfcheyde dingen
Om luft, om guile jeucht, om tochten in te dwingen;
Om al de geeften felfs te houden uyt den droom,
Indien men fijn bedrijf wil houden in den toom.
Wat klaeght'er eenigh menfch van al te ruyme dagen,
En tracht het gantfche jaer met manden uyt te dragen?
Wat klaeght'er eenigh menfch van al te langen tijt,
Die ltaegh doch henen loopt, en als te polte rijdt
Ick bidde, teere blom, en wilt uw vluchtigh leven,
Niet door een ydel hert tot dwaefheyt overgeven;
Telt liever uwen tijt, en denckt hoe menigh man,
Om al fijn vaders erf geen ure koopen kan.
Al wat men na verlies niet weder kan bekomen,
Dient nau te fijn gefpaert, en neerftigh waer genomen;
Siet, al wat eeuwigh duert wort in den tijt gefocht,
De tijt, de nutte tijt, dient uyt te fijn gekocht.
'k En magh geen echte wijf, geen ware maget velen
Ontrent het him bedrogh van geyle kamer-fpelen;
Ey! wat is dat een fchool van alle vuyl bejagh,
Daer noyt een teere !lel haer fuyver houden magh.
Noch moet ons jonge vrou geen dobbelfpelen leeren,
En quilten haren dagh met tuysfen of verkeeren;
Al wat den teerlingh raeckt en is voor hare jeught
Geen wettigh tijt-verdrijf, geen toegelaten vreught :
Ten paft geen jonge vrou, en min bedaeghde wijven ,

Te rollen met de (teen, te klappen met de fchijven;
Te wagen in het bert een ongewisfe kans ,
En met een ftout gebaer te woelen by de mans.
Wat hoort men menighmael onnutte kackelacken
By fpeelders ommegaen, en in de grabbel fmacken!
Wat hoort men menigh woort dat goede feden fchent,
En, ick en weet niet wat, in teere finnen prent !
Een gril op yder worp kan, door bedeckte nepen,
U quetfen in den geelt, en naer de luften flepen;
Het fpotten heeft vergift, het fpelen heeft gevaer,
Ghy, neemt in ftille forgh uw reyne plichten waer.
Gedenckt, dat uw gemoet, na dit ellendigh leven,
Oock van een ydel woort fal reden moeten geven;
Gedenckt noch by gevolgh, dat ja een dwafe daet
Vry wijder van de tucht en uytten regel gaet.
Laet dan u door het fpel geen fedigh herte ftelen,
Het is u grooter eer te fpinnen, als te fpelen;
De teerlingh quifte-goet en Itaet u geenfins wel,
Ghy, kiest, o jonge vrou! de fpille voor het fpel.
Doorfoeckt den ouden tijt en al het vorigh leven,
De rijcktte dochter fpon, de moeder konde weven;
Prinsfesfe van het lant , de grootfte die'er was,
Gingh om met reyne wol, of met het witte vlas ".
Befiet de weerde vrou door Salomon befchreven,
Sy wort door enckel luft tot fpinnen aengedreven ;
Sy maeckt dat haer gefin de fpille drayen kan,
Ten goede van het hays, ten dienfte van den man 21.
De Vorft, die menighmael heeft leeuwen overwonnen,
Heeft voor fijn weerde lief en nevens haer gefponnen;
De fpille gingh de maeght foo geeftigh van der hant,
Dat oock fijn edel hert daer in vermaecken vant al.
Een fchrijver onfer eeuw, gewent in Prinsfen hoven ,
Heeft even nu ter tijt het fpinnen willen loven
De fpille, feyt de man, verciert het vrou geflacht
Gelijck een fwacke lans de koene ridders placht 41.
Maer Piet ons Zeeufche jeught , en haer verwaende finnen :
Schier niemant van den hoop is luftigh om te fpinnen;
Men feyt hier overluyt, dat haer verheven feel
Gaet hooger als de fpil, of als het fpinne-wiel.
Oock is'er menigh man, die niet en wil gedoogen,
Door fpinnen fijn gemael haer uyt te laten droogen;
Want als by maer en hoort het kirren van het wiel,
Hy ftoot'et over hoop, of goyt'et in de griel.
Ghy (fond' het pluyfigh vlas aen uwen man vervelen),
Onttlaet u van de fpil , en laet de naelde fpelen;
't Is beter dat het wijf niet eenen draet en fpint ,
Als haren beften vrient te maecken ongefint.

1) Tanaquil, uxor Tarquinij Frifci, Penelope, Andromache, Calypfo nymphs, Arnie, Alcinoi regis uxor, Dido, Proferpina, Lucretia et aliae principes fceminae ab hiftoricis et poetic
lanificio Re linificio celebratae. Vide Liv. Val. Max. Homer. Virg. Ovid. Claud. Pontan. et alios.
2)
3)

Sy gaet met smile en visa om, endc arbeyt geerne met hare handen. Proverb. 31. 13.
Et Minn vafti fpolium leonie,
Natus Alemenk pofait pharetras ,
Et manu, clavam modo qua gerebat,

Fila dedusit properante Info. Sen. Hippolyt,
For grande que fea en eftado, y por generofa qua fea en fangre, y por eftimada que lea en riqueza una grande fennora, tanbien le parses en la cinta una rum, como piece
cavalier° is 'Rine y al facerdote la eftola. Anton, — Guevara. Suere so texere mulierum proprium esfe tradit glosf. in L. CI patron. ff. de negot. geft,
4)

I
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Wel, leert dan mette priem, leert nette dingen breyen,
Maeckt aerdigh boom-geway, en loof van fyde-meyen,
Maeckt u een fchoonen hof, oock fonder uyt te gaen,
Plant bloemen op het doeck die al den winter ftaen;
Leert uyt-gefneden werck, en alle fijne fteken,
Leert doeck in rechte maet en naer de kunfte breken ,
Leert fcheeren op het raem, en maecken uytter hant
Al wat ons heden fent het geeftigh Britten-lant:
Leert mette fijne kool of mette penne trecken ,
Leert wat geteyckent is met gimp en fijde decken ;
Wat dient'er noch gefeyt? leert, fooje leeren kont,
Wat Anna Roemers weet, of eerftmael ondervont.
Daer is'et al gefeyt. De keyfer was te prijfen,
Die liet in grooten ernft fijn dochters onderwijfen
In naeld en fpelle-werck, in alderley bellagh,
Waer door een jonge vrou haer befigh houden magh.
Al wat die frisfche jeught, van boven tot beneden,
Voor prinsfelick gewaet droegh aen de ganfche leden,
Gefteken of genaeyt, geweven of gebreyt ,
Het was daer altemael met eygen hant bereyt.
Gaet vorder, jonge vrou. Reet alderhande webben,
Ghy kont uit defe teelt veel nutte dingen hebben,
En hemden voor het lijf en lakens voor het bedt,
En konftigh tafel-goed en aerdigh ferviet.
Maer wilje rechte vrucht uyt vlas of wolle trecken,
Soo wilt'er menighmael een naeckten mede decken;
Niet dat voor uw gefin foo groten nut bejaeght,
Als dat een fchamel menfch door uwe gunfte draeght:
Het lijf aldus verwermt fal heyl en fegen fpreken,
En met een reyn gebed tot in den hemel breken
Ten goede van den menfch, die met bewegen geeft,
En niet voor hem alleen hier op der aerden leeft.
Doch als na lange tijt uw garen is gefponnen,
Geweven , uytgeleyt , en op het velt gewonnen ,
Soo rijft'er op een nieu voor yeder vlytigh wijf
En ftof van meerder eer en foeter tijt-verdrijf;
Want boven uwen naet, en diergelijcke faecken ,
Soo dienje net te fijn ontrent het linne-laken;
Niet van het vrouwen-kraem en ftaet ons beter aen ,
Als lywaet, wit gebleyckt en geeftigh opgedaen.
'k En weet in ons geweft, en min in vreemde landen ,
Ontrent dit aerdigh tuygh vooral geen netter handen ,
Als mijn gewenschte deel hier in betoonen kan ,
Ten lufte van het oogh , ten goede van de man :
Want als het forntijts valt , uyt fonderlinge reden ,
Dat in dit finnigh werck een ander is getreden ,
En dat'er maer een dwael op tafel is geleyt ,

Ick vinde metter daet een feker onderfcheyt.
Noch foud'et menighmael een fwaren geeft verlichten ,
Indien ghy middel wift een veers te konnen dichten ,
Een veers tot nutte vreught of tot gemeene leer ,
Of om met uw gefin te fingen voor den Heer.
Jonckvrouwen , fooje kont , laet uwe kloecke finnen
Befoecken , als het paft, de negen Sang-godinnen,
Klimt op den Maegden-bergh, oock met een echten voet,
Gelijck tot haren lof de Zeeufche peerel doet '';
Al heeft de reyne trou haer finnen ingenomen ,
Noch laetfe niettemin, noch laetfe niet te komen
Daer Clio fit en queelt; en toont u metter daet,
Dat even Pindus felfs aen vrouwen open ftaet.
Doch fooje niet en hebt het edel nat gedroncken ,
Dat van den Hemel felfs de fiele wort gefchoncken ,
Soo laet het rymen daer, en leeft een foet gedicht,
Dat nutte dingen leert en uwe feden fticht ,
Of queelt een heyligh lied; maer, boven alle dingen,
Soo leert van Davids harp, den grooten Herder fingen,
Den herder van het vee , en niet te min het Lam ,
Dat ons tot eeuwigh heyl hier in de werelt quam.
Doch wacht tot aller tijt de fchriften aen te raecken,
Die met een dertel jock de luften gaende maecken ;
Of als ghy vuyl bejagh verneemt in eenigh boeck ,
Soo laet het lefen ftaen , en keert tot uwen doek.
Noch is'er meerder hulp om luye fucht te fchouwen,
Dat is : een kleynen hof ontrent het huys te bouwen:
De lust tot bloem-gewas, tot moes en ander kruyt,
Jaeght alle vuyl bejagh van quade luften uyt.
Wat is'er in den tuyn, wat is'er al te leeren,
Waer door een reyne fiel kan haren fchepper eeren!
Wat waft'er over al, wat groeyt'er menigh kruyt,
Waer door een nutte vrucht in onfen boefem fpruyt! 2)
Indien er iemant meynt dat eten , drincken, flapen,
En anders niet te doen als ledigh fitten gapen,
Het rechte leven is, dat tot vernoegen leyt ;
Die heeft niet recht geleert, wat leven is gefeyt.
Men fegge wat men wil, des menfchen befte dagen
Beftaen in befigh fijn, in foete Taft te dragen,
In iet te mogen doen ontrent een goede faeck;
Daer vint een rappe fiel voor al de befte fmaeck.
Wat is 't doch van het lijf by wijlen op te vollen,
En weder overhant, wanneer het is gefwollen,
Te ruymen eenigh deel; indien men niet en doet
Dat ons de fiele wijft tot eenigh beter goet?
Wanneer de groote God aen Adam wilde geven,
Al wat er dienen mocht om wel te mogen leven,

1) Ick meyne Jonekvrou Johanna Coomans, gewenfte huyfvronwe van den heer Johan van der Meerfchen, rentmeefter van de Ed. Mo. Heeren Staten van Zeelant, die wy met reden de
Zeeufche Peerel noemen, vermits fy in geeftigheyt, nettigheyt, befcheydenheyt en meer andere deughden, oogfchijnelicken uytmunt. — Hortos fceminis colendos expresfa lege praecipit Tiraquell.
Vid. L. connub. 10.
5) Phyfices Chriftianae magni funt fructns: Dei enim opera tanta, tam vans, tam mire, animo contemplantes et oculis intuentes ad fummas Dei laude, conciendas et gratin agendas, zelo
et impetu rapimur: Id quod etiam Galeno cputmquam profano philofopho, accidit, unde Phyficen Theologo Chriftiano maxime utilem et necesfariam feribit Auguftinus. Vid. Lamb. Danaeum
de Phyfica Chriftiana.
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Al wat'er noodigh was, om, met een foete vreught,
Te leyden tot gebruyck de krachten van de jeught;
Hy gaf hem tot vermaeck een hof vol fchoone boomen,
Doch niet om luy te fijn, en daer te fitten droomen,
Niet om alleen te fien het edel boom-gewas,
Niet om , gelijck een block, te liggen in het gras;
Maer om het fchoon prieel met eygen hant te bouwen,
En daer in alle dingh den Schepper aen te fchouwen;
't Is feker, ledigh fijn en is geen ware ruft,
Een menfch die niet en doet, is fonder herte-luft.
Wel leert dan, jonge vrou, u totten hof gewennen,
Leert allerhande loof, leert alle vruchten kennen.
Wint nut en heylfaem kruyt, wint alle felfaem groen,
En geeft uw kloecke jeught geduerigh iet te doen.
Saeyt oock met eygen hant , en leert de fchoone bloemen
Verdeelen opte maet, en naer de konfte noemen;
Het dringht tot in de fiel, wanneer men recht bemerckt,
Hoe konftigh over al de groote Schilder werckt ').
Doch boven alle dingh behoort de man te letten,
Door eenigh ftaegh bedrijf de finnen op te wetten;
Geen fucht tot luyen aert, maer ftrenge befighheyt
Is van den eerften af de mannen opgeleyt.
De groote Schepper werckt, en dat van aller eeuwen,
Hoe kan des Heeren beelt dan ledigh fitten geeuwen?
Ick bidde, deftigh man, fijt kloeck in uw bedrijf:
Een man, die niet en doet, een plage voor het wijf.
Wanneer het fomtijts valt, dat u geen fware dingen
En persfen aen de borft, of aen den boefem dringen,
Soo treet dan in den hof, en oefent uwen geeft,
Jaeght luyheyt uytte fiel, maer uwe tochten meeft.
Men vint in ouden tijt, en op den dagh van huyden,
Oock Prinsfen van het lant genegen totte kruyden,
Genegen in den hof te winnen Poet gewas,
Daer eertijts al het yolk maer harde fruyten las 2'.
Leert mannen, by gevolgh, leert alle vruchten enten,
Leert op een wilden boom een beter appel prenten;
Gaet, wint de roode pers, de pruym gelijk een ey,
Den vroegen abrikoos, de kriecken in de Mey:
Verbetert alle fruyt, leert harde dooren-hagen
Of dun-gewolde queen Of groote mifpels dragen;
Heeft iemant in het lant een vrucht van beter aert,
Maeckt datje fijn gewas met uwe boomen paert 3).
't Is feker, fooje wilt op uwe faecken letten,
Ghy kont op eenen boom verfcheyde boomen fetten:
1)
2)

Quid mirum P cum
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Hier appels, vinnigh-groen gelijck het weeligh gras,
Daer weder fachter aert, gelijck het geele was;
Hier fruyten, juyft geftelt gelijck de bolle wangen,
Die midden in de vorft met koude fijn bevangen;
Daer vruchten, fchoon geblooft gelijck een teere maeght,
Die van een geeftigh quant ter eeren wort gevraeght,
En elders wederom, al na je moogt begeeren,
Of wrangh en hard gewas van wreede winter-peeren,
Of aerdigh fomer-fruyt vol geur en foeten wijn,
Soo dat een boom alleen u kan een boomgaert fijn 4).
Indienje defe kunft wilt neerftigh onderhouwen,
Ghy fult oock met vermaeck verkeerde tochten fchouwen,
Ghy fult ontuchtigh fpel en alle vuyle lint
Of drijven uyt den geeft of vinden uytgebluft:
Het enten is van outs de menfchen aengeprefen,
Om van het liefde-mal bevrijt te mogen wefen;
De leeraer van de min verheft'et wonder feer,
Niet in de Minne-kunft, maer in de Tegen-leer 5'.
Hy raedt dat ieder een, aen wie het ydel mallen
Van liefdes dwepery is in het hooft gevallen,
Dit aerdigh tijt-verdrijf fal nemen by der hant,
Als tot een feker hey' van heeten minne-brant.
Doch foo daer eenigh fruyt geen enten kan gedoogen,
Soo ftelt uw faecken aen om dat te mogen foogen;
Laet eerft uw taxken in, en fet uw boomken valt,
Doch fcheyt'et nimmermeer, voor dat het beyde waft 6).
Maer noyt en quam'er iet foo nut in onfe landen,
Soo dienftigh, jonge vrou, voor reyne juffer-handen,
Als enten metten bot: daer is'et al gemack,
Daer komt geen rauwe faegh, geen beytel aen den tack;
Daer hoeft men aen het was geen handen vuyl te maken,
Geen flick of vette kley met vingers aen te raecken,
Daer is geen koude lucht die in de leden fnijt,
Daer ruyft geen Noorde-wint die in de wangen bijt;
Siet, als de guide fon koomt metten Hont gerefen,
Dan is de rechte tijt de botten af te lefen,
Te voegen aen het hout, dan is de rechte tijt
Dat haer de fchorsfe pelt, en van den houte fplijt 7).
Ick weet een weerde vrouw hier binnen defe mueren,
Een Licht, een guide krans van onfe na-gebueren,
Die voert een eygen naem genomen van den hof,
En daer in fcheptfe vreught, niet fonder haren lof:
Daer heeftfe menigh fruyt uyt alle vreemde landen,
Daer menigh aerd-gewas van alle verre ftranden,

Praefentem referat quaelibet herba Deam.

Habitarunt Dii quoque filvas ; Salomon, Cyrus, Semiramis, Diocletianns, et alii Principes viri rei herbariae et hortis ftrenue operant dedere ; et viri eximii Lobelius et Clufins , ad annum
jam feptuagefimum eidem Radio intenti, uecdum tamen fatiari potuere. Vide Syntagma berbarum doctisfimi mercatoris Jacobi Colii , viri elegantisfimi , qui Londini in mediia mercaturae occupationibus
Mufis litare , et ad cceleftia animism erigere non defiit.
3) Hine infitiones ab elegantioribus arborum ttdulteria nuncnpata videmus.
4)

Plinius alibi memorat tam variis diverfifque fructibus onuftam vidisfe tiliam, nt alio ramo nuces , alio baccas, alio uvas , ficus, pyra, punica denique male ferret.
6) Venerit infitio , fac ramum ramus adoptet etc. Ovid. Rem. amor.
6) Vid. Port. Neapolit. de lib. 4. cap. 20. et feq.
7) Vide exacte iftum inferendi modum defcriptum et laudatnm per Johan. Baptift. Port. Neapolit, in villa fun lib. 2. cap. 20. Hunc guidon ut novum , et noftro feculo inventum , noble

obtrudere eonati funt, fed exacte eundem etiam antiquis cognitum , ex argumentis Portae difcimus.
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Daer bloemen fonder naem, daer ongeperften wijn,
Gelijck'er dickmael komt gedreven van den Rijn;
Daer fpeelt het geeftigh nat met hondert waterfprongen,
Daer teelt de guile vifch, de herten krijgen jongen:
Wat dient'er veel gefeyt? daer is een voile (chat,
Een wont, een open velt, te midden in de ftadt.
Vriendinne, weeft gegroet! ghy leert de jonge vrouwen
Met vlytigh huys-bedrijf de finnen befigh houwen ,
Ghy leert de Zeeuwsche kuft , hoe dat men overvloet,
Hoe dat men eere felfs, en weelde dragen moot.
Noch is'er meerder vrucht in uwen hof te
Indienje ontrent de fchors u niet en wilt vergapen:
Hier is Been fruyt alleen, dat opte tonghe fmaeckt,
Maer iet dat vorder gaet en aen de fiele raeckt:
Geen dingh en kan de menfch oyt voor de finnen komen,
Daer niet een nutte les kan worden uyt genomen ;
Het fpreeckt tot onfen geeft, het klopt aen ons gemoet,
Al wat de wijfe God hier opter aerden doet.
De groote Schepper werckt met onvermoeyde krachten,
Hy geeft den heeten dagh, en weder koele nachten,
Hy draeyt den hemel om, en wickt het aertfche dal,
Van dat de werelt ftont, tot datfe vallen fal:
Soo langh de guide fon fal opter aerden ftraelen,
En weder onder gaen, en in het water dalen;
Soo langh als ebb' en vloet fal op en neder gaen,
En dat het woefte meyr fal wasfen naer de maen;
Soo langh als eenigh menfch fal in de lente faeyen
En in den heeten oogft de rijpe vruchten maeyen,
Het fpinfel van den herfft fal vliegen overal,
En dat de ftrenge vorft het water binden fal;
Soo langh de groene jeught fal wenfchen om te fpelen,
Soo langh een rijper volek fal echte vruchten telen,
Soo langh de foete vreught fal vloeyen uytten wijn,
Soo lange falder ftof tot Godes eere fijn;
Soo lange falder gront voor alle menfchen wefen,
Om fonder eenigh boeck van God te mogen leven;
Schoon yemant ledigh fit, of wandelt in het groen ,
Noch kan hy befigh fijn, en groote Taken doen.
Doorfoeckt het boom-gewas en alle kleyne bladers,
Ghy vint een wonder net van hondert duyfent aders;
Siet my de planten aen met opgetogen fin,
Daer woont een hoogh beleyt , daer fit een wonder in ".
God is in alle dingh, fijn onbegrepen wercken
Sijn door het oogh te Tien, en in den geeft te mercken;
Een bies, een enckel loof, een gras, het minfte kruyt,
Dat wijft den hemel aen , en roept den Schepper uyt.
Ghy, die tot uw vermaeck gaet in het groene treden ,
Of door een foet bedrijf daer oefent uwe leven,

Heft vry de finnen op, men vint'er over al,
Dat u tot aen de fiel ten goede dienen fal 21:
Al wat wy met verdriet voor aerdfche dingen leeren,
Dat moet hier, met het lijf, ter aerden weder keeren;
Maer wat men God ter eer hier in de fielen prent,
Dat wort, noch voor de doot noch door de doot, gefchent;
Dat fal tot aller tijt ons aen de fiele kieven,
Oock na het duyfter graf, oock in het eeuwigh leven a);
En , fchoon dit groote Rond in duyfent ftucken viel,
Noch fal de weerde deught niet fcheyden van de fiel.
Wy fijn hier niet gefint ten breetften uyt te meten
De deughden van den hof; de wijfe lieden weten:
Ons wit is anders Diet, als met een kort bellagh
Te toonen wat de geeft in hoven plucken magh.
Indien ghy koomt gegaen daer uwe bloemen wasfen,
Wat dingh en is'er niet de fiele toe te pasfen ?
Of fchoon van alle kant de koude winter bijt,
Noch fiet men in de fneeu den heeten Aconijt;
Noch fiet men evenwel de moeder-naeckte bloemen
Haer geven in de lucht, en uytter aerden koemen;
Wat beelt dit anders uyt, als dat de ware deught
Vint blijdfchap in de pijn, en uyt het lijden vreught?
Indien ghy op het volt fiet met de voeten treden
Den groenen Camomil, en acht het tegen reden,
Berifpt den planter niet; maer ftaet een weynigh ftil,
En let in uw gemoet waer dat'et henen wil:
Ghy fult in korten tijt ten vollen konnen mercken,
Dat beet en ongemack die plante konnen ftercken,
En dat van ftonden aen het onderdruckte kruyt
Geeft aengename reuck, en vry al beter fpruyt.
Brenght dit aen uw gemoet, wanneer het bitter lijden
U druckt aen alle kant, en vordert om to ftrijden:
Ghy fult ten leften lien, oock in het fwaer verdriet,
Dat God u liefde toont en foete gunfte biedt:
Hy kent tot aen den gront den aert van al de luyden,
Gelijck een hovenier de krachten van de kruyden;
fly weet dat als het vleefch met finerte wort belast,
De geeft dan evenwel in meerder grootte waft.
Indien ghy pluckt de vrucht in Perfen eerft gelefen ,
En fiet clan hoe het fruyt een herte fchijnt te wefen,
En 't blad gelijck een tongh; foo tracht, vriendinne, tracht
Dat beyde tongh en hert fy over een gebracht!
Indien'er iemant faeyt, het faet dat fchijnt verloren;
Men fiet'et evenwel als op een nieu geboren,
Men fiet'et naderhant, al fchijnt het fchoon vergaen,
In jeught, in nieuwe kracht, in voile lovers ftaen.
Wie , als hy dit bemerckt, en fal'er niet gelooven
Dat , fchoon de bleecke doot den menfche komt berooven

1) Phyfici Chriftiani, qui de rebus creatis agunt, fuse difputationis fummam eo referant, ut verus ille Deus optimas maximus, qui earum omninm anctor eft, parens et coeditor agnofcatur
laudetur, celebretur, denique colatur ardentius, et magis timeatur; profani autem Phyfici ita de rerum natura difputant, ut in ipfis rebus, tanquam infimis gradibus et certit quadam vi, quam
Naturam appellant, toti inhaerant, altids autem non asfurgsnt, neque ad Deum opificem his tanquam Teaks afcendant, Danaeus de Phyfica Chriftians, cap. 4,
2)
3)

Die na den Heere vragen, mercken op alle dingh. Proverb. 28. 5,
Difcamus in terris, quorum fcientia nobia perfeveret in mils. Hieron.
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Van dit uytwendigh beelt, hy des al niet te min
Sal rijfen uyt het ftof, en leven met gewin?
Wy fien het flechte faet als van de doot verwecken,
Verrijfen, weder fijn, en naer den hemel ftrecken ,
Wy lien het menighmael; wy fien, hoe alle kruyt,
Oock na het rotten leeft en uytter aerden fpruyt:
Hoe kan doch Godes beelt in alle deelen fterven ,
Verdwijnen, gaen te niet, en in den gront bederven ,
Daer nietigh aerd-gewas koomt uyt het dorre ftof,
En wort van nieuwen aen een cierfel van den hof?
Neen, God en fal den menfch niet eeuwigh laten flapen,
Het is voor hem gemaeckt al wat'er is gefchapen :
betrout op uwen God;
Betrout dan, droeve
De menfch rijft weder op, al is het lijf verrot.
Wanneer men boomen int, en dat men van de fijden
Plagh met een ftaele bijl de tacken af te fnijden ,
Op dat het jeughdigh fap, en al het innigh vocht
De nieuwe fchoot alleen tot voetfel dienen mocht;
Peynft dan op uwen ftant, peynft aen uw vorigh wefen,
Peynft dat het los gewaey, uyt uwe jeught gerefen ,
Dient af te fijn gefnoeyt, op dat uw befte fucht,
Mocht wijcken van het hout, en kleven aen de vrucht.
De boom ", wiens bloedigh fruyt oock heden kan betoonen,
Hoe dat het blinde Kint fijn jongers plagh te loonen,
Kan los en haeftigh volck als wijfen metter hant ,
Dat los en haeftigh fijn is enckel onverftant:
Al is het ganfche velt met bloemen overgoten ,
En dat fchier al het wont nu botten heeft gefchoten ,
Dit hout wort evenwel tot groeyen niet geneyght ,
Soo langh als ons de lucht met ftuere vlagen dreyght;
Maer als de Noortfche drift ten letten is gefeten,
De koude wegh gejaeght, de winter afgelleten,
Dan maeckt de boom gewaey met foo een fnellen (poet,
Dat fy oock met geluyt haer botten open doet.
Leert hier, o rouwe jeught, leert alle domme finnen;
Niet doen als na beraet, niet in der heeft beginnen ;
Dit hout fchijnt of het fprack: bedaert, o vrient, bedaert
Tot dat men heeft gefien hoe dat een ander vaert :
Leert wat'er is te doen, met rijpheyt overdencken,
En wat'er in het werck u foude mogen krencken;
Maer als dan eens het thick is langh genoegh bedacnb,
Soo maeckt dat uw befluyt fy fpoedigh uyt-gewracht.
My dunckt het is genoegh; wie kan het al beduyden
Wat leere dat'er fchuylt in boomen ende kruyden ?
Eck vinde goede ftof, die ons de fiele bouwt ,
Oock in het woefte velt, oock in het dichte wout:
Het weynigh hier gefeyt, dat kan den wegh bereyden,
1)

Om yeder, dien het left, hier dieper in to leyden ;
Wel aen dan, geeftigh volck , neemt acht op u ‘1, en tijt,
En hebt een befigh hert, wanneer ghy ledigh fijt.
Hier raed' ick onfe vrou haer doch te willen pijnen ,
Te maken voor het huys gemeene medecijnen 2),
Te queecken in den hof Tijm, Botris, Alfem, Ruyt,
Endivy, Cicorey, en ander heylfaem kruyt.
Een menfch, die dertigh jaer op aerden heeft verfleten ,
Behoort tot fijn behoef ten minften dit te weten,
Hoe dat hy fijn gebreck, fijn plichtigh ongeval
Door raet en eygen hulp te rechte brengen fal.
Al die in goeden ernft op hare faecken letten,
Ontdecken metter tijt bequame keucken-wetten,
Waer door een yeder menfch fijn eyge leden ftijft,
En menigh ongemack uyt fijnen huyfe drijft.
Ey lieve! waerom niet? een yder weet te loopen
De ganfche werelt deur, om iet te mogen koopen,
Dat hem en fijn gefin ten goede dienen kan;
Befiet, een leuyaert felfs is hier een dapper man.
Een yeder is begaen, en fpant de ganfche finnen ,
Om goet tot fijn gebruyck, om gelt te mogen winnen ;
Maer wat is van het goet, of van het loofe gelt,
Indien een droeve koorts uw fiecke leden quelt?
Wat voordeel kan het fijn te foecken, wroeten, delven,
Soo niemant draeyt een oogh ontrent fijn eygen felven?
De ziel dient eerft beforght, en dan het fwacke lijf,
En fonder defe twee is gelt maer ongerijf.
Siet al de dieren aen, die in de bosfchen leven,
Die fwemmen in der zee, die in der hooghte fweven ;
Al fchijnt haer wefen dom en onvernuft te lijn ,
Een yeder is nochtans fijn eygen medecijn :
Sy weten heylfaem kruyt to plucken uytte weyen,
En uyt het dorre Pant, en uyt de groene meyen ,
Sy weten over al te vinden haer gerijf ,
En alle quade fucht te jagen uyt'et lijf.
Het velt, het ganfche bofch is haer Aptekers winckel
Een draeck gebruyckt latou, een flange groenen vinckel:
Fen draeck, als hem de krop met flijm is overlaft,
Een llangh, als haer de mos ontrent de leden waft 5).
Wanneer de wilde geyt veel wonden heeft ontfangen,
Soo dat de fchichten felfs haer in de leden hangen,
Sy pluckt maer groen poley, en door het machtigh kruyt,
Soo vallen metter daet de losfe pylen uyt 4'.
Het zeepeert, als het queelt, koomt na de koele beken ,
En gaet fich aen het riet een ader open fteken;
De fchild-pad, door vergif tot aen de doot gewont,
Eet maer een weynigh keul, en wort'er door gefont .

Op het wasfen van den moerbefyboom; defe is de lefte van alle de fruyt-boomen die bladeren krijght, als niet gewoon Nude te botten, dan als de winter fekerlick voorby is.

2)

Neque verb mulierem velim arti fe medicae dedere, neque fibi nimis bac in re fldere. Frequentibus et paene quotidianis morbid fuadeo ut medelas norit, ut tusfi, deftillationibus, etc.
eainque peritiam difcet potius ex ufu aliarum prudentium matronarum , ex libello aliquo facili ea de re confcripto, quam ex magnis et accuratis medicorum voluminibus. Vices de Chrift. fcem,
lib. 2. cap. quomodo agendum fit domi.
3) Vid, ad haec Plin. et Polyd. Virg. loc. citat.
4) Pe Dictamo vid. Plin. lib. 8. cap. 23. Elian 1. 1. de Var. lat. Cic. 2. de cater. Dear Virgil. 12, ineid. non ills feria incognita capris.

5) Polyd. Virg. de Invent. rer. 1. 1. c. 21.
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Den arent kent een (teen, die opent hem de nieren '),
De kraye fchuert de maegh met wilde lauwerieren,
De kraen, als haer de borft met gal beladen is,
Soeckt flux en vint behulp ontrent het jonge fis 2).
Wat eylt'er iemant meer? fiet honden ende vercken,
Die konnen heylfaem kruyt tot hare fieckten mercken,
Men hoort'et alle daegh, het gras voor hun bequaem
Dat heeft, door haer gebruyck, en hout een valten naem").
Siet my de padde felfs, die, van de fpin gefteken,
Koomt tot het open blat van wegerbree geweken,
Daer vintfe feker heyl 4). Siet ick en weet niet wat,
Het kent fijn eygen falf, fijn eygen herte-blat.
Hoe dom is menigh menfch! hy wandelt opte velden ,
Die God in yder loof, in alle boomen melden ,
En hy en kent'er geen; hy, die het wonder feet,
En prijft noch evenwel den grooten Schepper niet.
Ick fal noch vorder gaen, en metter daet bewijfen,
Dat oock het woefte bofch hier over is te prijfen ;
Dat aen de planten felfs ten vollen is bekent,
En wat haer dienftigh is en wat de wortel fchent.
Al die van over langh naer vreemde kruyden fpoorden,
Vernamen in het wont een foorte van kauwoorden,
Een wonderbaer gewas, dat om fijn vreemden aert
Noch heden aen den dagh in hoven wort bewaert:
Indien men aen het kruyt , te midden in den velde ,
Hier oly in een vat, daer regen-water ftelde,
Men fagh in korter ftont aen yder groene fchoot,
Wat vocht de plante Focht, en watfe weder vloot.
Men fagh aen alien kant haer rancken nederbuygen,
Ontrent het hemels nat, om daer te liggen fuygen,
Men fagh in tegendeel, dat fy niet eenen tack
Ontrent het vet en bracht, noch aen het fmout en hack;
Doch foo het geele vocht haer naerder quam te prangen,
Soo lietfe metter daet haer droeve krullen hanger;
En foo daer eenigh fmeer quam aen het veyle kruyt,
Soo queeld' het metter daet , en gingh ten leften uyt.
0 noyt begrepen God! naer weerde noyt geprefen!
Men feet aen alien kant, men tart uw eeuwigh wefen,
Het wilt door al het velt, tot aen het domfte beet,
Ja leven-loos gewas, is wijs door uwen geeft:
Wy lien hoe uwe gunft, nu foo veel duyfent jaren,
De vogels in de lucht, de visfen kan bewaren ,
Kan weeren uyt het wont verdriet en ongeval,
En fiet, ghy acht den menfch noch verre boven al!
1)
2)
3)
4)

Wy Mellen aen den Heer en ons en alle faecken,
Hy fal het voor gewis ten alderbeften maecken
Met fijn verkoren volck. Is God uw toeverlaet,
En vreeft u geen bederf, oock als het qualick gaet.
Wel, kan het woefte bofch fijn eygen quael genefen ,
Hoe kan dan eenigh menfch hier in nalatigh wefen?
Waerom fal hier het wijf haer dienft Diet brengen in,
Ten goede van den man en van het huys-gefin?
Ick bidde, wijfe vrou, en acht dit geenfins fchande ,
Het wort in u vereyfcht by luyden van verftande,
Als tot een noodigh ampt, om dat de medecijn
Om yder kleyn geval niet dient gemoeyt te fijn 6).
Hier kan het Roomfch gebruyck de vrouwen in verfterken,
Daer wert de deur gefmeert met reufel van een vercken ,
Ter komfte van de bruyt, en , naer dat yeder raemt,
Soo is het echte wijf na defen plicht genaemt
Dit was gelijck een les de vrouwen voor gelefen,
Dat fy een heylfaem dingh in huys behoort te wefen ,
Dat fy moet voor den man, voor kint, en boden fijn
Een trooft in alle quael, een ftaege medecijn.
Wel, leert het out gebruyck in uwe jonge dagen,
Leert, meer in uwen hof, als oogen-luft bejagen;
En wint geen moes alleen, dat tot de keucken part,
Maer plant oock ander kruyt, dat voor de fiecken waft:
Hebt eenigh kleyn vertreck, daer voor de kinder-qualen 7'
Sijn wortels, nutte falf, fijn poeyers uyt te halen;
En al wat daer behoeft , dat maeckt door eygen vlijt ,
Het fal u menighmael bekorten uwen tijt.
Hebt daer wat dienftigh is om 't lijf te mogen ruymen ,
Hebt fuycker voor den hoeft en voor de taye fluymen ,
Hebt fap en krachtigh vocht tot alderley gebruyck,
En voor een fwacke maegh en voor een harden buyck.
Is iemant wat te vaft door hitte toe gelloten,
Soo dat de gangen ftaen, en niet en willen vloten,
Gaet, koockt hem voor falaet de toppen van de vlier,
Dat maeckt een open lijf, en bluft het innigh vier.
Wort iemant dunne flijm to veerdigh afgedreven ,
Soo dient hem ander kruyt te worden ingegeven ;
Neemt vocht in dit geval van wegerbree gemaeckt,
Of vleys van malsfe queen , daer na de jonckheyt haeckt;
Indien'er eenigh kint een buyle koomt te vallen,
Neemt oly van de roos, hier dienftigh boven alien;
Of foo misfchien de meyt haer aen den vyere brant,
Hebt krijt van ftonden aen, hebt oly by der hant:

lie variis JEtitis generibus vid. PIM. lib. 36. cap. 21.
Malta hujufmodi vide apud Portam Neapol. de mag. natural.
Van bet honde-gras ende vercken-gras fiet Dodoneus in zijn kruyt-boeck.
Siet Hondij Moffe-fchans in de 2. gang. Buyten-hof.

5) Ick hebbe gemerckt, dat veel van de treffelickfte Schrijvers van onfe en Indere landeu defen Oat van alle befette vrouwen , als een noodigh huys-behulp, hebben afgevordcrt , en daerom
foo en gelieve niemant vreemt te vinden dat wy hier onfe vrouwe daer mede belaften. Sie hier van Joach. Camerar. quomod. agend. domi. Erafm. in tract. de Chriftian. matiim. et Scaevolam
Samartharium poetam Gallum lib. S de Paedotrophia.
6) Thor, quafi unxor ab ungendo.
7) Exftat utilis libellus D. Eucharii Rodionis Medici de morbis atque turn infantium, quem ad ham rem lector ftudiofus confulat. Nos Mc quaedam ufu compertn , exempli gratis, in ufum
quotidiautim lectori impertimur.
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Koomt iemant aen de fcheen een open gat te ftooten,
Soo laet hem flux het been van alle deckfel blooten,
En voeght dan opte wond een dorren eyckenblat,
Te voren lauw gemaeckt en in de wijn gebadt ').
Wort iemant van het buys door koortfen aengeftreden ,
Of voeit hy grooten brant in al de binne-leden ,
Sied queeken , porceleyn, en Wilde cichorey,
Een dranck geduerigh nut, doch belt ontrent de Mey.
Is iemant aen het pert en in de maegh gequollen,
Of van de binne-worm verdrietigh opgefwollen,
Leght plaefters opten buyck , gemaeckt van osfe-gal ,
Dat heeft in korten tijt het droevigh ongeval.
Verneemt men eenigh kint geneyght tot quade ftuypen,
Die uyt een vochtigh breyn op al de leden druypen ,
Gebruyckt de groene ruyt, en wortels van peOen ,
Dat fal in korten tijt geen kleyne bate doen.
Waer fal deer' moede pen noch verder henen dwalen?
Een kint, ellendigh dier, heeft duyfent vreemde qualen:
Ey, fiet wat is de menfch! niet een foo kleynen lit
Daer in tot onfen druck niet eenigh hinder fit.
Gaet, jonge moeder, gaet by wijfe na-gebueren,
En vraeght in rechten ernft naer alle nutte kueren;
Verneemt van ieder een, die kinders heeft gevoedt,
Hoe dat een jonge vrou haer kinders queecken moet.
Doch wilt uw kleyn vertreck alleen geen winckel maken
Van alle bitter kruyt, daer of de kinders braken ;
Maer hebt oock even daer iet voor een teeren mont,
Daer mede ghy een kint by wijlen paeyen kont.
Maeckt quee-vleys root en wit, maeckt alle confituren ,
En feed de fuycker langh, foo kanfe beter dueren ;
Leght ocker-noten in en proeftfe met de fpel,
Want in het foete vocht en dient geen harde fchel.
Maeckt aengenaem beflagh van ingeleyde kriecken ,
Gerechten voor den luft van alle teere fiecken ,
Leght perfen in fyroop, en wint moerelle-wijn ,
Die kan u koelen dranck in heete koortfen fijn.
Bereyt , wanneer het dient, provincy-roos-conferven,
En amper druyve-moes, dat niet en kan bederven ,
Maeckt vlier-en-roos-en-loock-en-goude-bloem-azijn ,
En klaert het dapper nat in heete fonne-fchijn.
Treckt water uyt de roos en alle groene kruyden ,
En deyltet altemael oock aen de vreemde luyden :
Wat u de rijckdom geeft, of wat de kunfte baert,
En is niet om alleen voor u te fijn gefpaert:

511

Geeft ieder die het eyft, verdeelt uw milde gaven,
En wilt'er menighmael een fiecken mede laven;
Te geven daer het dient, dat is het rechte wit,
Van al dat iemant kan, of eenigh menfch befit.
Maer fchoon ghy dickmael proeft aen veelerhande luyden
De deught van uwe faif, de machten van de kruyden ,
Noch flaet het ooge niet op uwen mengel-pot,
Maer opten hemel felfs, en opten grooten God.
De meefter is het tuygh, de middels fijn de drancken ,
Maer God, en fijne gunft , is boven al te dancken:
Al wie in dit geval op konft of meefter fiet,
En geeft, gelijck het dient, aen God fijn eere niet 2).
Ghy weet, geen Chriften menfch en fal'et oyt vergeten
Te roepen tot den Heer, te bidden voor den eten;
Soo dient dan des te meer aen God te fijn gepeyft ,
Wanneer uw kranck geftel gefonde leden eyft.
Ghy, die gewisfen trooft wilt uyt de drancken fuygen,
Wilt boven alle dingh voor uwen Schepper buygen ,
En roepen fijnen naem; hy is, die in het kruyt
Den rijcken fegen ftort, en nutte gaven fluyt;
Hy is, die aen het vee, die aen de jonge hinden
Leert heylfaem voeder Tien , leert haren balfem vinden ;
Hy, die van boven geeft gefontheyt aen den vis,
Of door het guile riet of uyt het groene lis:
Hy is, die aen den menfch vernieuwt het innigh wefen ,
En niemant, fonder hem, en kan'er oyt genefen;
Hy is , die aen het wout verleent een machtigh faet ,
En buyten fijn behulp en vint'er niemant baet.
Doch hoe de faecken gaen, en laet u noyt verlangen
Na menfchen die het volck ontrent de leden hangen
Iet, ick en weet niet wat, gefchreven, of geprent,
In ongeboren leer, in maeghde-parkenient ,
In ander vreemt beflagh 3); en laet u niet bewegen
Te foecken uwen trooft, te ftellen uwen fegen
In eenigh guychel-fpel, bedacht tot uwen fpot:
Noyt koonit'er eenigh nut uyt woorden fonder Plot.
Het is een rechte wegh tot onbekende goden,
Dat aen het Chriften volck ten hooghften is verboden 4'.
Vermij dan dit bedrogh, want God en fegent niet
Wat tegen fijn bevel, en fonder gront gefchiedt.
En fchoon het foo geviel, dat buyten alle reden
Ghy voeld' uyt dit bejagh u beter aen de leden,
Soo ftelt noch echter vaft, dat uyt den fnooden vont
De fiele wort gequetft , al is het Iijf gefont 5'.

1) Te weten leek-wijn op het vyer laeuw gemaeckt,
2) Dit was de fonde van den Koninck Asfa, 2 Cron. 16. 12.
3) Recta damnantur 1 fcriptoribus amuleta, quae charactere, figura, vel conftellatione, non vi naturali, operari dicnntur. Vid. Johan. Gerard. Doct. Jenenf. tractat. de coning. 662. item
Mart. Del Rio magicar. Difquif. lib. 1. cap. 3. et 4. quaeft. 3. Danaeum Tract. de fortiar. cap. 8.
4) Het ware God verlaten en tot Beelzebub den god van Ekron gegaen, gelijck Ahazias Bede. 2 Reg. 1. 2.
6) Recte de hujufmodi Danaeus: Etiamfi iftorum auxilium, inquit , aliquando recte et feliciter fuccurrit, tamen illud fugiendum eft: Dei enim praeceptum potius fpectandum eft, qui nos
quacunque de caufa ad fortiarios ire vetat.
Dent. 18. 10. Quid enim aliud agit ea via Satan, quam ut nos a yeti Dei metu abducat, ad fe autem traducat? nam quidquid auxilii ab eo accipimus, ut corporibus noftris medeamur, cedit
in animarum noftrarum peftem ac pernieiem. Delude ea non ex fuccesfu, fed ex Dei praecepto runt ftatuenda : nam et qui furatus eft faepe lautius vivit, nee tamen idea probandum eft furtum.
Tractatu de Sortiarijs cap. 8,
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Sal ick hier verder gaen, en by gefchrifte fetten,
Hoe dat ons jonge vrou haer wangen fal blancketten
Met eenigh felfaem kruyt, of door een dierbaer gom?
0 neen, vriendinne, neen; ick ware liever ftom:
'k En wil niet dat het wijf fal haren man bedriegen,
Noch door een loofen fchijn voor al de weerelt liegen
Ghy, weeft maer datje fijt; daer is geen echte man,
Die fmeer, die kladdery, die flijm behagen kan.
Ghy, wilt uw jeughdigh lijf met geen blancketfel ftrijcken ,
Noch uyt een fotte waen naer vreemde kruyden rijcken;
Die anders pooght to fijn, als God haer heeft gemaeckt,
Die is van dwafe pracht of vuyle luft geraeckt
Soo moet dan onfe vrou de macht der kruyden leeren,
Voor eerft, om haren God hier in te mogen eeren,
Dan om een eygen kint, of eenigh ander vrient,
Te geven dat de maegh, of borft, of lever dient;
Maer boven alle dingh, foo moeten echte vrouwen
Ten dienfte van de mans de kunfte veerdigh houwen,
Ja vry al verder gaen. De trouw en haer verbant
En eyft geen bloote falf, maer oock een eygen hant.
Wort dan uw weerde vrient befocht met fiecke leden,
Seght: hier is Godes hant, en voeght u naer de reden;
Hier is nu rechte ftof, waer uyt ghy toonen kont,
Dat ja , uw reyne fucht gaet dieper als de mont:
1)
2)

Noch vint men evenwel niet felden vreemde wijven,
Die, oock in dit geval, haer ouden handel drijven,
Die foecken haer vermaeck, en gaen oock uyt te gait,
Al is haer weerden vrient met fmerten overlaft:
Men fietfe voor de deur, en fchier op alle ftraten,
Men vintfe by het volck in weelden uytgelaten;
Maer hoe doch kan het lijf tot vreughde veerdigh fijn,
Wanneer het opper-deel is midden in de pijn?

Daer is een feker vifch, die, als by wort. gevangen ,
Gevoelt fijn trouwe gaey aen fijne vinnen hanger;
Die blijft'er aen geveft, en fuckelt hier en daer,
Nae dat de visfcher treckt haer lieve wederpaer;
De visfcher is verbaeft, en feyt : wat vreemder faecken!
De vifch is buyten dwangh, en laet hem efter raecken!
Maer visfcher, dit en koomt niet van uw kloeck bedrijf,
Maer uyt een rechte fucht van man en echte wijf:
Het vifje, datje fiet, dat quijt hem naer vermogen,
Om van fijn met-gefel niet of te fijn getogen;
Het voeght hem by den man, en wort fijn deel-genoot
In droefheyt, in gevaer, ja midden in de (loot.
Die fich in onfen tijt het varen onderwinden,
Vertellen datfe volck in verre landen vinden,

Vultus pictus, animus fictus.
Erubefcat mulier Chriftiana, fi naturam cogit in decorem. Hieron. Quanta amentia eft elligiem mutare naturae, picturam quaerere Auguft. Deles picturam Dei, mulier, fi vultum materiali

candore oblevifti. Ambrof. Sed et Ethnici in fueatas mulierculas invecti funt, et inter eos non tantum Philofophi, fed et Poetae. Vide egregie hoc tractantem Camerarium in meditation. Hiftoricis
cent. 1. cap. 10. Vivcs lib. 1. de Chrift. fcem. cap. de ornament.
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Baer yeder echte wijf foo vaft is aen den man,
Dat oock de bleecke doot haer geenfins fcheyden kan;
Want als'er iemant fterft, foo komen alle vrouwen
By hem, die nu verfcheydt, te vooren onderhouwen,
En twiften onder een, wie uyt het lief getal
Den dooden in het graf gefelfehap honden fal;
De lieffte maer alleen, de lieffte kan verwerven,
By hem te mogen fijn, met hem te mogen fterven ;
Die gaet dan foo geciert, foo luftigh na de vlam,
Als offe totte vreught van hare bruyloft quam 1).
Ick wil niet dat de vrou, gelijek in defe landen,
Sal kleven aen den man om nevens hem te branden;
Neen, dat is niet gemeent; ick geve maer bevel,
Dat ieder fy beweeght met haren bed-gefel;
Dat ieder echte wijf fal hare weelde ftremmen,
Als haren bed-genoot benaude prangen klemmen;
Waer twee gelieven fijn vereenight in de trouw,
Daer is gemeene vreught , daer is gemeene rouw.
Glry,, laet den losfen hoop van onbedaehte wijven,
By fieckte van den man, haer oucle rancken drijven,
En fchoon al Griet en Trijn maer om haer jeughde peyft,
Ghy, ftelt uw faken aen na trou en reden eyft;
Ghy, fet u voor het bed om fijn verdriet te breken,
Of door een Poet onthael, of met bevalligh fpreken;
Ghy, reyckt hem water toe, wanneer hy waft en fpoelt,
Ghy, fchenckt hem eenigh fap, dat hem de lever koelt;
Ghy, ftelt u vlytigh aen om dit en gilt te langen,
Ghy, drooght den heeten damp van fijn befweete wangen,
(thy, als hy light en woelt, foo deckt fijn naeckte lijf,
En weeft hem over al een trouw en handigh wijf.
Ghy, toont, door uw beleyt, dat alle schryvers dwalen,
Die ganfch het vrouw-behulp befluyten in de palen
Van bedd' en kinder-queeck, en feggen, dat de man
Geen nut, als dat alleen, van vrouwen trecken kan 2);
Ghy, wederleght het volck, dat, uyt verfufte droomen,
De vrouwen vergelijckt met fachte vyge-boomen,
Die Poet gefuyckert fijn, doch niet als in de vrucht,
Want al haer vorder lap is maer een wrange fucht ") ;
toont dat van de vrou meer baten fijn te rapen,
Als in haer teeren arm een nacht te mogen fiapen:;
Ghy, toont aen uwen man, dat niet alleen het kint,
Maer dat de vader felf aen u een fteunfel vint.
0 al te flappen volck, en rechte pimpel-meefen,

Die by een fiecken man de (ware luchten vreefen!
Al waer men quaden reuck en ander vuyl ontfiet,
Daer is de rechte fucht van echte liefde niet.
Dan iemant fal misfchien hier tegens komen feggen,
Dat fiecke-lieden-dienft niet op en is te leggen
Als aen het dienftbaer volck en van de minfte flagh,
En niet die haer behulp met gelt verfetten magh.
Maer hoe! fal dan het wijf haer in het jeught vermeyen,
Of als de jonckheyt lacht met haren man laveyen?
En, foo een droeve koorts hem in de bedde leyt,
Dan roepen om den knecht, of loopen om de meyt?
Neen, dat is ongerijmt. Gewis, de ware vrouwen
Die hebben haer beroep hier beter onderhouwen;
Befiet de grootfte felfs: de vorst Themiftocles
Ontfing van fijn gemael in fieckte fijn getes 4'.
Stratonica, wel eer een weerde koninginne,
Heeft haren ouden heer, uyt onbeveysde minne,
In kranckten bygeftaen, geheven, neer-geleyt,
En veel met eygen hant hem fpijfe toebereyt 5).
By 't oud' Romeynfche volck daer wert'et dwers genomen,
Indien een echte wijf liet vreemde lieden komen
Ontrent een fiecken man: die laft, die foete laft
Was maer de vrouw alleen, geen Have toegepaft ').
Wy vinden over al, dat aen de fiecke lieden
Niet, als met onderfcheyt, fijn dienften aen te bieden;
Wien is'et niet bewuft, hoe veel het ieder fchilt,
Een vrient by hem te lien of dien hy niet en wilt?
De koorts is wonder vijs; het fijn bekende faecken,
Dat aen een fiecken mont geen fpijfe plagh te fmaecken,
Als die te rechter tijt wert vlytigh aengedient
Of by een lieve vrou Of by een weerden vrient 7'.
En waerom fal de man hier troolt en fteunfel eysfen,
Of van een vreemden knecht of van een floffigh meysfen?
Is 't billijck dat het wijf door gelt haer plichten hout,
Soo heeft de man het gelt, en niet het wijf, getrout.
Wat dient'er veel gefeyt of veel te fijn gelefen?
Ontvangt een korte les, die moet uw regel wefen:
Weet, dat een echte wijf geen man ontfeggen moet
Iet, dat een billick menfch fijn eygen lichaem doet:
Wat iemant ftelt te werck omtrent fijn eygen leden,
Dat moet een echte vrou aen haren man befteden;
Ey, lieve, waerom niet? gewis, het echte wijf
Dat is met haren man gelijek een eenigh lijf.

I) Id etiam fmminis olim in Thracia moris. Herod. lib. 5. Mela lib. 2. Siet bier van een felfame befehryvinge by Mich. de la Montagne liv. 2. des Esfais cap. 29. in fin. Siet by den felven
byfondere exempelen van andere vrouwen, die uyt enckele liefde voor hebben genomen, om benevens haren man te fterven; liv. 2. cap. de truis bonnes femmes. Siet gelijcke exempelen by Simon
Goulart, torn. 2. des Hifloires admirables de noftre temps, chap. de Pamitie conjugale.
2) Futant quidam, inter quos eft Bellarminus, verba illa: faciamus ei adjutorium, non recte intelhgi nifi de adjutorio ad propagandam et educandam fobolem. Non, inquit, ulla in re vizi
egent adjutorio fteminarnm, nifi in parienda et educanda prole, in aliis rebus melius viri viris opitulantur.
3)

Fuiminam quidam fico arbori comparant, quae fructu quidem dulcis et jneunda eft, in aids omnibus verb fapore ingrato. Diuet. Hieroglyph. lib. 2. cap. des Figues.

4)

An tu, inquit Vines, nobilior uxore Themiftoclis, Athenarum, imb Graeciae principis, quae fola fere marito in adverfa valetudine miniftravit P nobilior Regina ills Britanniae, quae vulnus
exuxit mariti P cap. quomodo fe erga maritum habebit. 1. 2. de Chrift. fccm.
5)

Haec illa bait Dejotari, Regis Galatarum, axon, quae, cum adverfa valetudine fterilis facta esfet, marito ipfa perfuafit, nt Electra, cubiculari miniftra, moribus et forma pariter infigni,

uteretur; id quod cum Rex fecisfet, et films aliquot ex ea procreasfet, eos poft viri mortem non sliter, quam Enos habuit, et in regno fuccedere permifit. Fulgof. 1. 6. c. 7.
6) Vide Vivem loc. fupr. ditto, ubi valde celebrat laram quandam Valdauram, quae juvenis et formofiefima marito ficofo mirura quanta praeftiterit minifteria.
7 , Apud prifeos illos populos etiam Regi uxor fua coquebat eibaria , ut feribit Herodot. lib. 8. non multo ante fin. Vid. Tiraq, ad leg. connub. 1. num. 27.
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Ghy mannen, niet te min, en druckt de teere dieren
Niet door een vinnigh recht, maer leert de fwacke vieren;
Hoewel u jicht, of koorts, of ander fieckte quelt,
Siet, datj' haer trouw behulp niet al te laegh en ftelt.
Men vint geftrenge mans, die, boven alle reden,
De vrouwen laftigh fijn, die nimmer fijn te vreden
Wat oock een vlytigh wijf met alle krachten doet,
Soo verre gaet de waen van haren overmoet.
Ey, vrienden! niet alfoo; leert alle finnen voegen
Na dat de reden eyft, en laet u vergenoegen,

lndien'er eenigh dingh kan werden uytgerecht
Of door een fnege meyt, of door een trouwen knecht.
De ftoffe tot de vrou is van den man gekomen,
Niet uyt het leeghfte deel, niet van het hooft genolnen,
Ten teycken dat het wijf haer noyt verheffen moet,
Maer efter niet en dient getreden metten voet;
De ftoffe van de vrou is midden uyt de leden.
Ghy, heerfcht dan met befcheyt, en niet als naer de reden,
Gebruyckt geen lieve vrou tot alle kleyn bedrijf,
Sy is uw bed-genoot, en niet uw vuyl-jonghwijf ')

1) An uxor villa quaeque minifteria , exempli gratis: pedes lavare et fimilia, marito praeftare teneatur, difcrepantes inter fefe autores invenias: diftinguunt quidam inter fceminas nobiles et
viliores; nobilibus fordida ifta a maritis imperari non debere, cum dedecori ipfis future fint, ftatuentes arg. 1. interdum. ff. de oper. libert. de plebeis aliter judicant. Ita Panormit. Fella. Dec. et
inter Theologos Baptifta citat. h Tiraquell. in I. 1. connubial. num. 27. His non adftipulatur Bald. in I. uxorem. col. 3. C. de Condict. infer. et Barba. in addition. idque ea ratione, quod conditio
creditoris propter debitoris nobilitatem deterior fieri non debeat. Ego rnitius (falvo meliori judicio) ob reverentiam matrimonii cum tbori confurte agendum cenfeo; uxorem enim amoris et focietatis,

a

non fervitii nomen esfe, recte dictum puto Peck. lib. 4. de teftam. conjug. cap. 2. num. 3. Et morofis iftis cunt Chryfoftomo dictum velim: non ancillam fortitus es, fed uxorem; gubernatorem
te Deus esfe voluit inferioris fexus, non tyrannum. Hexem. lib. 5. cap. 7.
Nec in contrarium me moveant verba Apoftoli, Eph. 5. 22: rxores propriis viris fubjicite vos ut Domino; quae tametfi Hieronymus in eum accipiat fenfum, ac fi Apoftolus uxorem ita fubjici
voluisfet viro, quemadmodum ancilla fubdita eft Domino fuo; malim tamers cum Erafmo verba ifta referre ad Dominum Chriftum, ut fit fenfu,: Uxorem morigeram marito, non tam homini fete
fubmittere, quhm Domino, cujus vicem gerit maritus, et cui Dominus uxorem volt esfe fubditam; nam aliter fi Paulus fenfisfet, procul dubio dixisfet: uxores fubjicite vos propriis viris, ut
dominis: nam et ante dixerat fubjecti invicem eftote in timore Chrifti; et paulb poft: fervi obedite dominis carnalibus cum timore ac tremore , ficut Chrifto. Suadeam itaque conjugi ut paroetur,
quoad fieri poteft, praefertim in rebus quae aeque commode per famulum five ancillam aliquam fidelem expediri posfunt. Cohabitate ipfis (inquit Apoftolus) fecundum fcientiam, quail infirmiori
vafculo impertientes houorem, tanquam cohaeredibus gratiae vitae, ut orationea veftrae non irremoriatur.

HOUWELLTCX
VIJFDE DEEL

MOEDER,
ZIJNDE 'T DERDE DEEL
VAN 'T

CHRISTELYCK HUYS-WIJF.

Gene! 1. verf 27. 28. God fchiep den menfche hem tot een beelt, tot een beelt Gods fchiep Hy hem: elide Hy fchiepfe een man en een wijf. Ende God fegendefe ende
fprack tot hen: Sijt vruchtbaer ende vermeerclert u, ende vervult de Aerde.

1 Corinth. 7. 3. De man fal den wijve de fehuldige goetwilligheyt betalen: infgelijcx oock het wijf den manne. Het wijf en is haers eygen lichaems niet machtigh, maer de
man: infgelijex oock de man en is fijns eygen lichaems niet machtigh, maer het wijf.

iinguftinas lib. de bono conjey. cap. 6. Quiequid inter fe conjngati immodeftum, inverecundum, fordidumve gerunt, vaium eft hominum, non culpa nuptiarum. Jam in ipfa
quoque immoderatiore exaction debiti carnalis, pa in its non fecundum imperinm prmeipit, fed fecundum veniam permittit Apoftolus, ut etiam prmter enufam proereandi fibi
mifceantur: etfi eos pravi mores ad talem concuhitum impellunt, nuptiee tamen ab adulterio feu fornicatione defendant. Neque enim illud propter nuptias admittitur, fed propter
nuptias ignofcitur. Debent ergo fibi conjugati non folUm ipfius fexus fui commifeendi fidem liberorum procreandorum caufa, quae prima eft humani generis in ifta mortalitate
focietas: verum etiam infirmitatis invicem excipiendm, ad illicitos coneubitus evitandos, mutuam quodammodo fervitutem.

Ibidenz Cap. 15. Skirt fapiens et juftus, qui jam coneupifeit disfolvi et esfe cum Chrifto, et hoc magis optimo delectatur, tamen join non hie vivendi, fed confulendi officio
fumit alirnentum, ut maneat in came, quad necesfarinm eft propter alios: Sic mifeeri fceminis jure nuptiarum, officiofum fuit fanctis viris, non libidinofum. Quod enim eft
eibus ad falutem hominis, hoc eft coucubitus ad falutsm generis.

Plato ex nuptiis bane confolatiouem oriri dieebat, quod Nahum perpetuitas jade promoveatur, et quod filios relinquendo femper Deo rniniftros pro nobis relinquimus, vitam ecu
lampadem alijs poft ahos tradentcs. lib. 6. de Leg.

JUVENALIS: Ut triftis fine foie dies, fine tidere non eft,

Sic fine prole domus, fic eft fine compare leetus.

NOOTWENDIGH BERICHT VOOR DEN LESER,
AL EER TE KOMEN TOT HET DERDE PEEL DESES WERCX , GENAEMT

MOEDER.

Wat ick bidden magh, gunftige lefer, ftaet wat ftille; 't is noodigh datje uwe vuyle fchoenen hier wat uytdoet, immers
de voeten een weynigh kuyft, al eer in te gaen tot onfe befte ende binnenfte kamer: ghy fijt hier in het rijck der vrouwen,
daer wel fomwijlen iet fulcx plagh te gefchieden. Dit jegenwoordigh werck (door Gods genade) met fpoet en voorfpoet
tot hier toe gebracht wefende, ende ick mijn gedachten tot vorderinge van het felve noch evenftaégh aengedreven voelende,
hadde alreeds de penne in de hant, om voort te varen tot fulcx, als ick oordeelde nu te moeten volgen, 't welck was
de by-een-komfte van man ende vrouwe. Maer fiet, even in defe geftalte werd ick gewaer, 'k en weet niet wat voor een
huyveringe, die my de vingers fcheen te verkleumen, ende tot het aenftaende werck traegh ende onbequaem te maken; waer
van alfoo ick d'oorfake onderfochte, foo docht my fulcx ontftaen te wefen uyt defe bedenckinge: My quam in den fin, dat
alle fchriften niet van alle menfchen met een ende het felve ooghmerck en worden gelefen, ende dien-volgende dat de verhandelinge
van dit gedeelte ontwijffelijck fal hebben uyt te ftaen alderley, niet alleenlijck verfchillende, maer oock ftrijdige oordeelen.
Eenige fullen feggen, dat wy het gebruyck des huwelijcx al te naeuw inbinden, en aen de gehouwde lieden de mate vee
te na leggen, felfs buyten ofte befijden Godes woort. Andere, die gewoon fijn tot ydelheyt meer als tot ftichtinge te lefen,
fuIlen misfchien het flange-vleys alleen uyt defen Driakel trecken, ende liever een goede reden ten quade verdraeyen, als
een twijffelachtigh woort ten goede duyden; het welcke de verbloemde maniere van fpreken, in de poefie gebruyckelijck,
by foodanige kittelachtige geeften boven al Peer onderhevigh is. Defe ende andere mijne invallen hadden my in groote
twijffelmoedigheyt geftelt, of ick het volgende lack niet met ftilfwijgen diende voorby te gaen; 't en heeft oock menighmael (felfs na dat het geheele werck voltrocken was) als niet verfchilt, of ick en hadde 't felve als-noch t'huys gehouden, ende
in een eeuwige gevangenisfe opgefloten. Maer als ick daer tegen begon te overwegen, dat ick uyt een goet gemoet, ende
met anders geen voornemen als om met vermaeckelickheyt te ftichten, hadde aengevangen onfe lantflieden te vertoonen de
ware geftalte beyde van een recht-fchapen Wijf ende Moeder; foo en konde ick my felven niet laten voorftaen, oock de vrienden
(weicker oordeel en raet ick hier in gebruyckte) niet inbeelden, dat ick den verftandigen lefer in eeniger maten foude
voldoen, indien ick het eygen hooft-ftuck, dat beyde wijf ende moeder maeckt ., tusfchen de tanden hielt. Sonder dat wy
gefeyt konnen worden in eenigen deele te deun te wefen ten aenfien van de bywooninge van gehouwde lieden; want ter
plaetfen daer wy van fulcx gewagen, in gevallen die in Gods woort niet en worden bevonden, fal de billijcke lefer gelieven
te wefen, dat wy niemant met de felve in fijn gemoet en verftaen te binden; maer dat ons ooghmerck alleen is geweeft
uyt de leere der gener, die Itch de faken der Nature grondelijck verftaen, de echte lieden jonftelijck aen te dienen wat
in defe gelegentheyt, ofte aen de vrucht ofte aen de ouders ofte aen die beyde te famen, ten goede foude mogen
ftrecken; alles met Bien verftande, dat aen yder tot fijn eygen oordeel wort gelaten wat daer in te gevoelen ofte te doen;
1
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wetende dat de drancken der Medecijnen by fommige worden gebruyckt, by andere worden uyt-gegoten; elek daer in
doende naer dat by meynt belt te wefen, ende rich getrooftende van de uytkomfte. Wat belanght de tweede mifduydinge
onfes voornemens, male bier boven aengeroert; daer over worden wy genootfaeckt de redenen, die ons tot het verhandelen
van de voorfchreve gelegentheyt hebben bewogen, in oprechtigheyt, tot onderrechtinge van den lefer, wat naerder te openen.
Ick ben gewaer geworden, dat bynaeft alle foorten van menfchen, die haren even-naeften wel willen, als daer fijn
Theologanten, Staets-lieden, Medecijnen, Natuur-onderfoeckers, mitfgaders Leeraers der goede feden, genoeghfaem uyt eenen
monde fijn klagende, foo wel van de ongeregeltheden, die in het werck des huwelicx overal worden begaen, als van de
menighte der onheylen die uyt de felve, als een nootwendigh gevolgh, door al de werelt zijn onftaende. Ick wil den
vlijtigen lefer met wijtloopige omme-redenen hier geenfins ophouden, maer achte niet-te-min dienftigh, tot desfelfs berichtinge
en mijn eygen ontlaftinge, eenige der voorfchreve getuygenisfen hier kortelijck aen te trecken.
De Godsgeleerde feggen opentlijck, dat genoeghfaem alle gebreken der kinderen worden veroorfaeckt door de eygen
fchult haerder ouderen, ende dat eerft door de ongeregeltheyt in de huwelickfche byeenkomfte, ende daer na door het
quaet beleyt, foo in het dragen als in het opvoeden van de felve 1).
De lieden van State roepen overluyt, dat uyt de felve geheele landen en fteden worden vervult met enckel fchuym van
menfchen, in plaetfe van deughtfame borgerye 2) .
De Medecijnen betuygen krachtelijck, niet alleenlijck dat'er menighte van fieckten, qualen, ende alderhande rampen, beyde
over ouders ende kinderen, uyt de voorfchreve misflagen fijn herkomende; maer felfs dat'er veelderley grouwelen van
mifdrachten, maen-kinders, ende ick en weet niet wat voor wanfchepfels ende monfters hier en daer worden veroorfaeckt 3)
De gene die de wonderen der Nature vlijtelijck nafporen, ende wel cliepft in dufdanige faecken behooren te Tien, ftellen
als vaft ende ongetwijffelt, dat de ongeregeltheyt ofte ongeftalte der ouders, ten tijde van hare huwelickfche by-een-komfte,
gewisfelick wort over-geftort opte kinderen beyde in geeft ende lichaem 4).
De Tucht-meefters, eyndelijck, ende Leeraers der feden leggen voor een gront-ftuck, dat de kinders voor hare geboorte door
ontucht haerder ouderen befmet wefende, ganfch befwaerlijck naderhant door opvoedinghe te rechte konnen worden
gebracht '1 . En hierom foo islet oock gebeurt dat Plutarchus, die van de opvoedinghe der kinderen een boeck heeft
gefchreven, niet van de wiege alleen, maer van noch verder-gehaelde begintfelen, te weten van de verfamelinge der
ouders, den aenvangh van fijn werck heeft genomen, als oordeelende dat felfs een goede opvoedinghe in vele deelen to
kort moet komen, indien de nature (dat is de eygenfchap die iemant met hem ter werelt inbrenght) 6) in ofte voor de
geboorte alreede is bedorven 7).
By alien welcken dan noch koomt, dat Godes woort felfs niet en heeft nagelaten even dit deel der feden op verfcheyde
plaetfen, foo in den ouden als nieuwen Teftamente, de menfchen in te fcherpen ; fomwylen de echte lieden tot de fchuldige
goetwillighevt aenmanende, fomwylen van onreynigheden en ontucht in den feiven deele ernfte]ijcken afmanende, gebruyckende in defe ende diergelijcke gelegentheden een opender ende natuurlijcker maniere van fpreken, als wel in defe onfe
oefeninge is gedaen; gelijck uyt menighvuldighe Schrifteur-plaetfen lichtelijcken is of te nemen 8); ende dat oock felfs ten
aenfien van andere fwaerder fonden ende grouwelen daer van wy niet voor en hebben te handelen 9. , by welcke gelegentheyt wy
lien, dat by de Theologanten in bedencken is gekomen, of foodanige fonden openbaerlijck voor den volcke op den preclickftoel behooren beftraft te worden, dan of het beter is defelve, en de Schriftuer-plaetfen van defelve gewagende, ongeroert
te laten, om de eenvoudige geen aenftoot te geven; waer op is gevolght, nademael foodanige Schriftuer-plaetfen wisfelijck
merle in Gods woort zijn, tot vermaninghe ende ftichtinghe na-gelaten, dat nergens in de Heylige Schrift onderfcheyt en
1) Non runt ferC impij liberi, nifi culpa parentum; et quidem trifariam hie peccatur: in Concipienlo, in Geftando, in Educando. Eft °mita quaedam coutagio vitiorum animi in corpora , et
rusfus corporum in animum. Sic ex morbo fenioque corporis nafcitur iracundia, ex nimio amore compertum eft fuboriri tabem corporis ; quas affectiones mutuas fi videmus in corpuribus jam factis
ne valentibus, qu'd cenfendum eft in liquidis illis rudimentis, undo natura fabr;cat hominem. Erafmus in Tract. de Chrift. matr. in fin. Vidend. Hieronym. in Comment. ad Ezechiel. cap . 18, et
ultra auctores qui de Cafibus confcientiae fcripferunt.
2) Pm, lu ac tranquilla 'mute uxore eft uteudum: nam corn pravi funt corporis habitus vitiofa femina ex its prodire folent: idque praeter alios Ocellus LUCRIIIIS antiquisfimus Pythagorime
philorophiae fectator, fcriptum reliquit, tractatu de univerf. Natur. cap. 4. ejufque mould vere philorophici defectus tantorum malorum in republica caufa et effectrix eft, ut id nequeam fando
exprimere. Pefuld. lib. 1. l'ulit. cap. 10. Animum quippe ejus, qui generator, ex animo generantis multum accipere ad pofterofque derivare, certum eft. Johan. Fab. in Rubric. Inftitut. de nupt.
Tiraquellus ad L. 15. Connubialem num. 14G. videnbus et Plato lib. 3. de L•gib. iu fin.
3) Non folum aliquoties parentum vitio ut cocci, mutili, nut alioqui morbidi ken 's edantur, verbm etiam bruti ftupidique, et ad infignia mala proclives, imb et contingit Dei permisfu ob
libidiuem nimiam, indecentem congresfum, pravam imaginationem, pravum victum, et fimilia, prodigiofos partus, imb monftra et oftenta generari. Johan. Remmelin in Cataptro Slicrocofim. Levin,
Lemm lib. 1. de occult. natur. miracul, cap. 8. Galen. in lib. cui titulus, temperaturam corporis animi motus fequi. Hippocr. lib. de Superfcetat. Joubert. des Erreurs populair. lib. 2. cap. 7. Roderic.
A Caftro lib. 3. de natura mulier. cap. 4. in fin.
ft) Si naturalium reruns curiofis credimus, Gum foetus fingitur in officina naturue, dum augefcit ac formatur, omnem materni corporis ac mentis affectionem, veld una materia, trahit ad fefe,
non aliter, quam tenera plantula terrae, in qua crefeit, naturam in fe tranffert. Erafrc. in d. tructat. de Chrift. matr. Petr. Crimitus de honeft. difcipliu. lib. 21. cap. 9.
5) Cluant une Lis rnal asfis a efte Le fondement de la nativite, Force eft qua ceux qui de telt parens fortent D'autruy peche la penitence portent. Eurip. Hercul. Plurent. ex verf. Amiott.
Plutarch. problfm. Symphon. Dazed. 2. cap. 6.
6)
7)
8)
9)

Naturam euim b nafeendo dietam esfe tradit Thom. 1. part. quaeft. 29. art. 1.
Vid. Plutarch. de Educat. liber, in priucip.
Levit. 18. 19. Hiob. 10. 10. Luc. 1. 31. 34. 1 Corint. 7. 3. 4.
Levit. 18. 22. 23. Ezech. 16. 15. 25. Proverb. 7. verf. Genef. 38. verf. 4. Rum. 1. 20.
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wort gemaeckt tusfchen fchriftuer-plaetfen die gelefen ende gepredickt, ofte niet gelefen ende gepredickt moeten worden;
dat'et in het tegendeel van dien bevolen wort het volck fijne fonden te verkondigen, ofte dat anders fulcx geeyft fal worden
van de handen der gener, die 't felve van Gods wegen fchuldigh fijn te doen, ende dat van foodanige fonden klaerlijck in
Godes woort wort gefproken, dat daerom foodanige Schriftuer-plaetfen met ftilfwijgen niet moeten worden overgegaen,
maer den volcke gepredickt '), het welcke wy oordeelen verftaen te moeten worden, wanneer foodanige fonden onder den
voleke ommegaen ende by vele bekent zijn. Waer by gevoeght, dat by de verftandighe fonderlinge acht wort genomen opte
maniere, hoe ende op wat wyfe van diergelijeke ofte andere fonden wort gefproken ofte gefchreven; want indien fulcx gedaen
wort om defelve te beftraffen, ofte om de menfchen daer van afkeerigh te waken, ende geenfins om iemant ergelijck daer
toe aen te ritfen, foo is fulcx altijt, als nut en dienftigh by de Outvaders geoordeelt geweeft, die felfs niet alleen van
voortreffelijcke deugden, maer oock van de vuylfte fonden in het breede hebben gefchreven 2). Behalven dat ons in defe
eygen materie geen treffelijcke voorgangers ontbreken, dewijle veel van de befte fchrijvers van onfe gronden ende maniere
van feggen geenfins en verfchillen, behoudens alleenlijck dat eenige der (elver van vrouwen ende tot vrouwen fpreken, in
talen die de vrouwen veeltijts niet en verftaen 3).
Al het welcke alfoo zijnde, foo en hebben wy niet dienftigh konnen achten het vorenverhaelde gedeelte defes wercx geheel
in de penne te laten; maer hebben nut geoordeelt 't felve aen onfe lantilieden, als in de fchemeringe der eerbaerheyt, in
eeniger mate te laten Tien. Wat de fake aengaet, die en kan niet anders geoordeelt worden als eerlick, felfs volgens het
getuygenisfe des Apoltels 4 '; ende de woorden belangende, de felve en hebben wy niet fachter konnen uyt-vinden. Wy
weten evenwel, dat wy niet alle menfchen fallen konnen genoegh doen; de fake heeft dat in.
Theophra(tus, een deftigh man, wel eer van de faken des huwelijcx treffelijck hebbende gefchreven, kreegh dadelijck opten p als alderley flagh van lichte-koyen, die het werck befchimpten, onder dewelcke eene, Leontium genaemt, een by-fit
van eenen Metrodorus, foo vermeten (tout is gevonden, datfe felfs de penne in de hant dorft nemen, om tegen den man
te fchrijven 5 ). Hieronymus, een boeck hebbende uyt-gegeven over den maeghdelijcken ftaet, ende daer in berifpende verfcheyde
vuyligheden, tot waerfchouwinge ende onderrichtinge der maeghden, wert van vele, die fich hier door op haer feer geraeckt
vonden, heftelijck tegen gefproken, ende onder, ick en weet niet wat, fchijn dapper over den hekel gehaelt 6 ). Dat ons iet
fulcx niet merle en fal bejegenen, en derven wy naeu hopen. Nu, foo het ons gebeurt, wy willen 't dragen, wetende dat de
gene, die iemant te rechte foeckt to helpen, fich niet en moet ftooten aen het onverftant der gener, die hy geerne gebetert
fage; op dat het getal der goede eer grooter worde door fijne verclraeglifaemheyt, als dat hy felfs, komende te vallen in
gelijckheyt van gebreken, foude vermeerderen het getal der gener, die de tucht haten 7 '. Niemant en mifduyde ondertusfchen
ons voornemen, wy en fchrijven noch tot oneerlijckheyt, noch tot geckernye, maer tot ftichtinge; en dat heufelijck, burners
foo verre onfe fwacke penne in de Nederlantfche tale heeft konnen toe-reycken. En wy derven daerom wel feggen, met
een Goffalig man van onfe eeuwe, in gelijeke gelegentheyt fprekende: Weeft niet dertel, en dit en fal u niet ergeren
Ingefchoncken wijn maeckt wel dronckaerts gaende, maer fobere ende nuchtere lieden en hebbender geen wefen van. Vrye
woorden van natuurlijcke faken mogen inisfchien by een kittelachtigh breyn verdraeyt worden naer fijne genegentheden;
maer een vroom en eerbaer herte en heeft'er geen mifkomen van 9),
't Is wel foo, dat onbefcheydelijck iet te feggen dwalinge kan veroorfaken; maer 't is niet min de waerheyt, dat onwijs
ftille-fwijgen de menfchen laet opten dool-wegh daerfe zijn b °). 't Is daerom beter (mijns oordeels) voor eenmael wat
befchaemdelijck to fchrijven, als evenfta&gh veel fchandelickheden te laten gefchieden ").
Ick mochte niet-te-min wel lieden dat de gene, die defe geheymenisfe noch niet aen en gaet, dit deel voor als noch
1) Quaefitum eft, an propter fimplices ac innocentes expediret praedicatoribus fub filentio tranfire de vitiis turpibus et magnis disferendo. Et refponfum fuit, quad omnino fub filentio pertranfire
non expediret etiam propter quofeunque innocentes, multiplici retinue. Scripture licit: fi non annuntiaveris iniquo iniquitatem ejus, fanguinem ejus de menu tu g requiram; et Rerun: ne
cesfa , annuntia populo meo fcelera eorum, eta. ratione etiam concludebatur, nam Apoft. Paulus expresfisfime loquitur ad Rom. 1. de hujufmodi vitiis, et ficut cuncta alia ejus fcripta necesfarib
praedicantur,, ita et ifia materia; cum non data fit diftinetio, quare una magis debeat esfe praedicabilis, quam alia. Vid. Tractat. de Turei. Fratrum Ord. praedicat.
2) Pc vitiis disfertio feu difputatio duplex eft. Una qua ad vitia homines allicimus fuafionibus, exhoitationibus, ac lenociniis, ut qui amare docent, noftra aetate, pro dolor! etiam potare; qiu
amatoria ludunt , nt juvenum mentem veluti inebrient, quales funt impudici Poetae; ea disfertio vitiofa eft ac deteftanda, maxime homini Chriftiano. Altera disfertio eft de vitiis, ut ea deteftemur
ac execremur, imb quoties de ijs fit mentio, ut ab ijs dehortemur. Haec disfertio neutiquam reprehendenda eft, multi enim fancti yin ac Doctores, quemadmodum de virtutibus fenipferunt, ita e
regione de vitiis copiofe disferuerunt. Henric. Loritus Glarean. Praefat. in Sueton.
3) Erafm. in tractatu de Chriftian. matrim. in fin. Ludovic. Vives de Chriftian. fcem. cap. quomodo fe privatim cum marito habere debeat, et alibi Tiraquel. in legib. Connub. I. XI.
4) liebr. 13. 4.
5) Theophraftus, quum de conjugio gravisfime multa fcripfisfet, meretrices in fefe concitavit, et Leontium quidem Metrodori concubine in ipfum fcripfit. Vives in praefat. Chrift. Fcem.
6) Ante annos circiter triginta de virginitate edidi librum, in quo necesfe mihi fait ire contra vitia, et propter inftructionem virginis, quam monebam, Diaboli infidias patefacere, qui fermo
offendit plurimos, dum unufquifque, in fe iutelligens quad dicebatur, non quafi mouitorem libenter audivit, fed quafi criminatorem fui opens averfatus eft. Hieronym. ad Demetri.
7) Paratus debet esfe homo pius et juftus patienter eorum malitiam fuftinere, quos fan bonos quaerit, ut numerus potius crefcat bonorum, (maul ut pan malitia fe quoque addat numero
malorum. Auguft. Epift. 5.
8)
9)

Mr. Smit in praeparat. Matrim. in princip.

Ut vina oppofita vinofum movent, invinium non movent: fie quaedam nupta verba liberius dicta animum jam ante improbum fortasfe incitent, cafto ac caftigato non adhaerent. Lipfius.
Sicut incauta locutio in errorem protrahit, ita indifcretum filentium in errore relinquit. Gregor. in Moralib.
11) rraeftat verecundia parumper, quam caufa periclitari. Hieronym.

10)
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ongelefen liet, immers niet te naeukeurigh en wilde fijn in 't gene hem niet aen en gaet; gelijck wy weten niet fonder
exempel te fijn, dat alle boecken niet tot aller tijt, en voor alle menfchen, open en ftaen om van de felve gelefen te worden.
En, dien onvermindert, foo meyne ick dat een yeder Chriften-menfche den ingangh ende uytgangh fijns levens behoort te
verftaen, ende met eene dickmaels, tot fijner vernederinge, te overleggen. Maer, ick bidde u, Chriftelijcke lefer, hoe kan dock
iemant, die defer faecken ganfch onbewuft is, fuicx doen met eenigh befcheyt? hoe kan hy, met den heyligen David, fijn
herte tot God opheffen, en feggen: Ick dancke u daer voor, dat ick wonderbaerlijck gemaeckt ben? hoe kan hy, met den
goeden Hiob, eygentlijck gevoelen ende recht fpreecken van fijn eygen begintfel, gelijek wy lien, dat de heylige man uyt het
geheym der natuere fulcx betracht? Spreeckt de engel Gabriel niet foo tot de Maget Maria, felfs in het bootfchappen van
de geboorte des genes die de werelt foude reynigen? toont haer de weerdighfte Maget by haer antwoorde onwetende van
de faecken der natuere? verfoecktfe niet, met een heylige vrymoedigheyt, naerder onderrichtinge van dat groot ende goddelijck
geheym? en dit van een Engel? felfs doen ter tijt gem vijfthien jaren out wefende, gelijck fommige getuygen? Ick en
kan oock geenfins begrijpen, waerom het gewagh van huwelickfche faken, ende de voortteelinge des menfchelijcken geflachts,
by de menfchen foo aenftootelijck is geworden, anders als om der ontucht ende dertelheyts wille, die daer in veeltijts
wert gebruyckt; en vermits elck een van ons daer van fchier anders niet en fpreeckt als in ydelheyt ende tot geckernye, ende
niet in fedigheyt ende met rechte eerbiedinge, gelijck in foo een wonderftuck ende goddelijcken geheym behoorde te gefchieden.
Ick oordeele daerom, dat niet het fpreken van foodanige faken, maer alleen het mifbruyck van fpreken uyt de monden der
Chriftenen behoort te worden geweert. Ende op dien gront, ende om redenen voren verhaelt, hebbe ick het volgende deel
mede geftelt onder de plichten van een Chriftelick Huyfwijf, daer in ick alle vlijt hebbe aengewent, om overal foodanigen
rnaniere van feggen te gebruycken, die in de woorden geen ergernisfe, ende in der daet ftichtinge louden mogen geven;
ende daer op befluyte ick, ende fegge metten Wijfe-man: Sijt ghy wijs, foo fijt ghy u wijs; fijt ghy een fpotter,,
foo fult ghy 't alleen dragen 2).

1) Nicepborus Hiftor. Ecclef. lib. 2. cap. 5. ex quodam Euodio , Epifcopo Antiocheno tremor-Me prodidit : Mariam, cum pareret , fuisfe taut um annorum quindecim.

2) Proverb. 9. 12.

DERDE DEEL
VAN 'T

CHRISTELIJCK HUYS-WIJF,
VERTOONT IN DE GESTALTE VAN

MOEDER,
VERGELEKEN METTEN HERFST.

De wijngaert client geftut, de druyf begint te fwellen,
De boomen ftaen bevrucht, de jonge tacken hellen;
Koom, plant nu groene jeught; int, jonge lieden, int!
Daer naeckt een rijpen tijt, wanneer men vruchten vint.

Siet hier een foeten loon van uwe rappe jaren,
Siet hier een fwanger lijf, genegen om te baren,
Siet hier een lieve vrucht, die na de moeder dorft;
Nu koomt, o voefter, koomt, en geeft het kint de borft.

't Is langh genoegh verkeert ontrent de fiecke menfchen,
Wij komen tot de faeck, die echte lieden wenfchen,
Wy komen tot den bouw, en tot het edel faet,
Waer op van eerften aen de ganfche werelt flaet.

Bereyt u, fnelle pen! De loop van onfe reden
Gaet even mette vrou tot in de kamer treden;
Sta buyten, jongh-gefel, indien ghy dertel fijt;
Sta buyten, teere maeght, tot op een ander tijt;
131
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Brengt hier geen ydel oor, geen ongewiede finnen,
Geen rancken van de jeught; hier woont een heiligh minnen,
Een onbevleckte luft ". De trouw is fonder fmet,
Oock in haer eygen werck, oock in het echte bedt 2).
0 Vader van het licht, o Schepper van der fonnen,
Beginfel fonder eynd, dat noyt en heeft begonnen,
Die met een heyligh vyer vernieut het doffe breyn,
En maeckt het ydel hert van alle tochten reyn;
Koom, leer ons in de tucht tot echte lieden fpreken,
En laet geen losfe drift uyt onfen monde breken,
En laet geen dertel wicht hier vinden fijn bejagh,
Of iet dat eenigh menfch tot hinder ftrecken magh:
Mijn inckt fy fonder gal, en onfe kamer-reden
Befprenght met heyligh font, ten goede van de feden ,
Op dat ick leggen moght de gronden van de trouw,
De gronden van het hays, en van den echten bouw.
Men heeft van outs gepooght de vrouwen aen te praten,
Dat flux een echte wijf haer fchaemte dient te laten,
Soo haeft fy maer de borft des avonts open doet;
Maer datfe met het kleet die weder nemen moet.Voor reden wort gefeyt en metter daet geprefen,
Dat vrouwen opten dagh wel eerbaer moeten wefen;
Maer als de fwarte nacht bedeckt de ganfche kuft,
Dat dan het echte wijf magh fijgen in de luft,
Magh,,uyt een voile drift, met haer gefelfchap mallen,
En met een losfen toon in minne-ftuypen vallen,
Magh fpringen uyt den bant, en plegen metter daet
Al wat een lichtekoy by wijlen onderftaet.
Maer hoe, fal onfe vrou Ulysfis wijf gelijcken,
En als het duyfter wort van hare plichten wijcken?
Sal oyt een reyne fiel gaen breken in der nacht
Al wat'er opten dagh ten goede was gebracht?
0 neen, vriendinne, neen; 't en is u niet te reden,
Het fal u in den geeft en aen de feden fchaden;
Siet, als een jonge vrou haer kleet heeft uyt gedaen,
Soo moetfe metter daet de fchaemte trecken aen 3 ;
Sy moet, oock als de fon gaet in het water fincken,
Met des te meerder glans in reyne feden blincken,

Sy moet, al is het licht fchoon uytte weegh gebracht,
Haer ftralen laten fien oock in de midder-nacht 3);
Sy moet in ware tucht met haren man verkeeren,
Hoe duyfter dat het fy. De nacht is oock des Heeren 5',
De nacht is enckel dagh voor Godes hel geficht;
Ghy,, viert dan alle tijt een reyne vrouwe-plicht.
Het bed, dat kennis heeft van uwe foetfte reden,
Moet boven alle dingh vernemen uw gebeden ,
Moet hooren menighmael een tuchtigh huys-vermaen,
Dat oock op defe plaets by wijlen dient gedaen G'.
God wort (en wel te recht) met bidden aengefproken,
Eer dat'er eenigh broot aen tafel wort gebroken;
Het bedde, daer voor al op dient te fijn gelet,
Eyft, nevens uwen difch, een vyerigh huys-gebet.
Daer wort de gront - geleyt van landen en van fteden ,
Daer is het grootfte werck, dat oyt de menfchen deden,
Daer is een diep geheym, dat niemant af en meet,
En daer de meefter felfs geen reden af en weet .
Daer fchijnt de menfch een God, by doet een fchepfel leven,
Dat is van hooger hant den echten ftaet gegeven;
't Is loot wat kunfte baert, 't is maer een ydel beelt,
Maer 't is het leven felfs wat echte minne teelt.
0 wat een wonder dingh ! de Schepper aller faken
Heeft oock het fchepfel felfs een fchepper willen maken
En dat van eerften aen in God alleen beftont,
Is, by den Hemel felfs, het echte paer gejont.
Is dan aen defe teelt foo wonder veel gelegen:
Soo roept dan om behulp, om Godes eygen fegen;
En fooje met den geeft naer lieve kinders fucht,
Gaet, eert, voor alle werck, den gever van de vrucht.
Hier dient geen leelijck beelt met onbefchofte reden,
Daer op de jonge bruyt en vele vrouwen reden,
Hier dient geen vuyl gefpuys, in ouden tijt bekent,
Voor Goden van de vrucht de menfchen ingeprent 8':
Hier dient alleen bedacht een reyn, een heyligh wefen,
Uyt wiens almachtigh woort de weerelt is gerefen,
De weerelt heden noch op vafte gronden ftaet,
Door middel van het bed en van het echte faet.

1) Mr. Smit feyde feer wel op gelijcke gelegentheyt : Be not thou vaine, and thefe words will not (be offenfive ) in his Preparative to Manage.
2) Demo eft conjugale caftitas procreandi, et reddeudi carnalis dekiti fides; hoc eft opus nuptiarnm, hoc ab omni crimine defeadit Apoftolus. Anguft. contra Jovinianum.
Hine Paphuutins congresfnm cum legitimA uxore caftitatem esfe asferuit. Socrat. Rift. Ecelef. lib. 1. cap. 11. Paulus feyt niet alleenlijck: het houwelijck is heyligh, maer oock: hot bedde
is eerlijck. Hebr. 13. 4.
3) La femme, lora que fon corps ne fe voit point, doit plus faire paroiftre fa pudicite, fon honeftetê, et fon amour envers fon marg. Plutarch. an Precept. de mariag. nom. 41.
4) tit omnia veftra honefte fiant in redditione conjugalis debiti , fie infirmitatem carnis ufus excipiat conjugalis, ut non caro libidini ferviat, fed animi virtue, adjuta divinitus, carnalis
concupifcentiae frena reftringat. Negotium namque facipiendae prolis its debet peragi, nt fabferviente vereeundia, dam fe ad opus fcecunditatis animus fidelis inclinat, modeftiam fimul naturalis
honeftatis, Deo adjuvante, cnftodiat. Fulgent. Hare lanteerne, feyt Salomon, en bluft des nachts niet uyt. Proverb. 30. 18.
Vidit illud vel Refiodus, et etiarn noctes Deorum immortalium esfe, praeclare dixit.
5) Dijn is den dagh, wok is de nacht Dijne. Pfalm 74. 16.
6)
7)

Idem lectulus confciva fit precum viro cum uxore communium, qui confcius eft permisfae caftaeque voluptatia. Erafm. de Chrift. matr.
Ut ignores, quae fit via osfium in titer() gravidae, its ignoras opus ipfins Dei, qua viA faciat haec omnia. &clef. 11. 5. Eft hoc merum opus manumit Dei; non enim nuptiae dant Miens,

fed qui nuptiis praeft, Deus; ut ex Theodoreto Lutherus. Vid. hac de re ftupentem et in Dei laudes erumpentem ipfum Galenum, lib. 17. de nfu Partium; cumprimis verb ftupendum illud
conceptionis ac formationis in utero miractilum accurate expendit Jobus prophets: ficut lac me fudifti, et ficut eafeura coagulafti me, pelle et carne veftivifti me, osfibus et nervis cooperuifti me
etc. cap. 10. verf. 10. 11. 12.
Becte igitur conceptionem non effectum maritalis congresfus quis dixerit, fed confequens.
3) Dii pinrimi (pudor I) ipfins coitus apud Etbnicos praefides Subigns, Prema, Janus, Libor. et rationes enjurque /rid. spud Mead. Syntag. de Puerperio. Quin et nova nnpta, nt fterile
haberet conjugium, in Priapi fafcino federe folebat. Hine Auguftin. de Civit. Dei lib. 6. cap. 9. Sed quid hoc, inquit, dicam, cum ibi fit Priapus nimis mafculus, fuper enjus immanisfimum et
turpisfimum fafoinum felere nova nupta jubebatur, more honeftisfimo et religiofisfinso matronartun? et Arnob. lib. 4. Etiamne Mutinus, cujus in manibus pudeudia matronaa inequitare aullficabile
ducats et optatis?
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Hier dient geen vuyl gepeys de finnen aen te raecken ,
Hier dient geen ydel oogh de tochten op te maecken " ;
een reyn en vroom gemoet,
Hier dient een ftille
Dat naer de rechte maet fijn echte plichten doet.
Wel aen , ghy deftigh man , wilt hier ten eerften myden
Met ongetoomde fucht op defe baen te ryden ;
Ghy,, die fijt in het huys een vorft , een opper-heer,,
Vergeet uw reyne plicht in defen nimmermeer;
Leert aen de domme jeught een heus en matigh paren,
En weeft , oock in de loop van uwe groene jaren,
In woorden niet te los , in daden niet te veyl ,
By dage niet te mal, by nachte niet te geyl 2',
Een recht vernieude feel moet beter dingen weten ,
Moet anders Ilapen gaen, moet anders leeren eten ,
Moet anders befigh fijn ontrent het echte bedt ,
Als een die maer het vlees fich tot een eynde fet.
Hoort , vrienden , hoort een woort : wie maer en foekt te fpelen ,
En koomt misfchien een kint in defen brant te te g en ,
Die is, naer rechten felfs, de rechte vader niet,
Om dat hy opte luft, niet op de vrucht en fiet 3).
Den echt en haer gevolgh is aen den menfch gegeven ,
Of om een ander menfch te brengen in het leven ,
Of om onkuyfche drift te mijden door de trou ,
Of om de foete fchult te quijten aen de vrou 4'.
Siet , hier, ci wettigh man ! hier fijn de rechte paler
Daer over uwe jeught geen recht en heeft to dwalen ;
Doet vlijt om by de vrouw te woonen fonder fchult,
De luft wordt by gevolgh , niet als een wit, gedult.
Men vint oock Heydens felfs, die klaer en open fchryven ,
Dat ja, een echte paer kan overfpel bedrijven ;
Want als de kriele luft gaet boven haer behoef,
De man (hoewel getrout) die wort gelijek een boef.
Wie lieve kinders foeckt, en dientfe niet te winnen
Door ongeregelt fpel , door geyl en dertel minnen;
Men prij ft in menigh dingh de guide middel-maet ,
Maer verre boven al ontrent het echte faet.
De krachten van de jeught, het befte van de finnen
Verftompen in den menfch door ongeregelt minnen,
Ja, wat te befigh is ten dienfte van het vleys
Is kort in fijnen tijt, en veerdigh op de reys
Men fchrijft de musfchen toe niet laugh te konnen leven,
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Om datfe fonder maet haer om te paren geven ;
De muyl in tegendeel wort uytermaten out,
Om dat hy defe kracht in hem befloten houdt 6).
't Is over langh gemerckt , het kan de boomen fchaden ,
Wanneerfe dickmael ftaen met vruchten overladen :
Al wat'er in het velt fijn faet te milde fchiet ,
En duert als geenen tijt, maer gaet in haeft te niet 7):
Maer boven alle kruyt , en boven alle dieren ,
Het fy die laughs het wout, of om den hemel fwieren ,
Soo lijt de fwacke menfch voor al het meefte quaet ,
Wanneer hy dertel is, en uytten regel gaet s'.
Wat fijn uyt dit bejagh , wat fijn'er ongemacken ,
Die herte , lever, breyn , die al de leden fwacken !
Gicht , kortheyt op de borft , hoeft , teringh , flerecijn ,
En dan — maer 't is te vuyl, om hier genaemt te fijn.
Ey, fiet eens , foete jeught ! hoe gaen de menfchen quelen ,
Die geyl en ritfigh fijn , en al te dertel fpelen :
Haer oogh is fonder glans, haer geeften fonder vier,
Haer beenen fonder kuyt , haer kuyten fonder fpier :
Heeft iemant oyt een falm met netten opgetogen ,
Die van den gladden ael was binnen uytgefogen ?
Die kent foodanigh volck , om dat'et hengften fijn
Van binnen uytgemerght , van buyten enckel fchijn.
Het faet is dierbaer nat; laet vry een ader fteken ,
Oock veel gelaten bloets en fal u geenfins breken
Of foo veel hinders doen , als hier een drop alleen ;
Want vocht dat menfchen teelt , is hondert tegen een.
Het fijnfte leven-fap , het befte van de leden,
Wort in een korte ftont door luften afgereden ;
Al wat'er overblijft en is maer enckel draf,
En fiet, dan koomt de doot, en fnijt het leven af!
Is niet de wijfte Vorft , met een-en-vijftigh jaren
In haeften weghgeruckt en in het graf gevaren,
Aileen maer out gefeyt, foo menigh man gelooft,
Om dat hy door de luft van krachten was berooft '"?
Wel aen dan, weligh volck! wilt uwe jeught befnijden
En op een rechte maet en op bequame tijden;
Want als het echte paer geen regel houden kan,
't Is fchande voor de vrou, en fchade voor den man.
Daer fijn, oock in de trou , veel ongelege Itonden ,
Wanneer uw kinder-fucht is dienftigh ingebonden 10);

esre
Urns praecepit, fed etiam cogitationem, ne quis afpiciat alienam, et an:1110 concilpifcat ; Lactant. lib. 6. cap. 28. circa fin.
1) Non tantam adultel
2) II faut toucher fa femme feveremeot et chaCtcment, afin qu'en la chatouillant trop pres, rein nc la f tee tottir 11,ra (ha gonds de la raifon. Montagn. Ille ipfe tactus corporum, qui vitari
non poteft, debet wife caltisfitnu , . Eraftn.
3) Quomodo conaris auferre de cuptiis wide fleet nuptiae P quo oblato, mariti erunt turpiter amatures, in , rettice usores, thalami fornicea, foceri lenones. Auguft. lib. 15. contra Fauftin.
Si plus quam donna wens refpicienda datoris,
Nun debes vitam Sextiliane patri. Ouwen.
In voluptatem folam vel principtiliter intemlere, hefti..10 eft. Serm. Sylveft.
4) Licitus eft matrimonii actus ad Iris: Prints, ad p ohm procreandam; cam ad hoc fit inftitutum coa;uaium. Sacundb ad debitum conjugale folvendum, quia opus eft juftitiae fuum alteri
tribuere. Tertib ad vitandam fornicationem, qtCa eft opts
toilers periculurn peccandi in altoo. good in fe ipn, locum habere ftatuitur.
5) Nimius coitus eft deftructio corporis, et altbre%tatto s;:ne. A tt:tot. Vide Nicol. Pafquier liv. 7 (h . f s lotna, lat. 2.
6) Joh. Riolan. de diaetae fanorum cap. ;27. Joh. t' it h
med c traft. de Pasfer. uhi mafcutts acts hac do caufa unum tantbm annum putat vivere. Idem asferit Joubert, des Erreurs popul.
lib. 2. cap. 7.
7) Lactucae, canine, et alias plantae, cab act nitniunt
lect. lib. S. cap. 14. ubi de oracnlo, quod Peleo reddition

thwentes, city arefcunt. Ati:-)ot. de getter:it. cap. 1. Theoph. de Hiftor. plant. lib. 4. cap. 13. Vid. Anthon. Muret. Var.
, ita . alnadil(ta Nicit hiftoriam.

8) Homo magic, quam caetera animalia, in coitu disfahitur. Anft. in Holies! quaeft. ct. 4 rap 3.
9) Rex Salomon, quamvis mains tantum et quinquaginta ann,trunt is et cunt e vita ePeraril, mamna fk . nrs, etiam aliquo tempore ante mortem, in facris litteris dicitar. l Regum 11. 4 utpote
cui fenectutem frequen ts coitus cum taoribus so concubine sue lento; accelermerat. not. Tilmitad. ad I..g connub. U. n. 8.
10) Levit. 18. 19.
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Het is een oude wet, oock voor een jonge bruyt:
Viert Mena '), reyne jeught, en ftelt uw faken uyt.
De lantman mocht te mets het faeyen beter ftaecken,
Om dat'et nutter is by wijlen eens te braecken;
Het bedt en alle dingh dat heeft een eygen tijt,
Wat gifter dienftigh was, is heclen nut gemijdt.
Noch dient het echte paer rich even dan te fcheyden ,
Wanneer men God ter eer de finnen wil bereyden,
't Sy dat men door het lant in alle fteden bidt ,
Of treurigh voor den Heer in fijnen huyfe fit 2):
Niet dat het bed-geheym, dat jonge lieden plegen ,
Den Hemel tegen is, als buyten alle fegen;
Maer dat de wijfe Geeft, die in der hooghte fweeft,
Aen al wat ieder doet fijn eygen ftonden geeft:
Of fchoon en fpijs en dranck fijn Godes reyne gaven,
Noch raedt des Heeren Woort ons somtijts niet te laven,
Daer is een feker tijt, wanneer men handel doet,
Daer is een feker tijt, wanneer men ruften moet.
't Is vorder, echte volck, geraden om te ruften,
Wanneer het fwanger wijf gevoelt haer eerfte luften,
Wanneer een jonge vrou haer maegh en herte klaeght ,
En voelt in haer geheym een teycken datfe draeght ;
Want als een teere vrucht haer eerft begint te fetten ,
Al wat de vader doet, dat fal de moeder letten;
Wie veel den acker ploeght, wanneer by is befaeyt,
Die breeckt fijn eerfte werck en maeckt'et al bekaeyt 3'.
't Is dienftigh boven al, ja noodigh, jonge vrouwen ,
Uw jonfte tot den man oock dan te wederhouwen,
Wanneer fijn broofe jeught, na fleck te fijn geweeft,
Vernieude krachten voelt en wederom geneeft;
Hier is'et tegen recht uw vrient fijn recht te geven ,
Want wie hem dan gelieft, die taft hem aen het leven ,
Hier is de foetheyt wreet, hier wrange ftuerheyt foet,
Hier is het geven quaet, hier is ontfeggen goet:
Noyt dient'er eenigh vier van vier te fijn genonlen,
Wanneer de guide vlam eerft uyt begint te komen;
Geen boom van nieus geplant en dient te fijn gefnoeyt,
Tot dat het jeughdigh hout in voile tacken groeyt.
Let hier op, echte man! het fijn gemeene faecken ,
Die u met uw gemael, die al de vrienden raecken;
En hoort noch evenwel een ftuck dat vorder gaet,

Om dat'et menighmael de ganfche werelt fchaedt:
Genaeckt geen echte vrou, wanneerje fijt befchoncken,
Want dan en dienje niet, als om te liggen roneken ;
't Is hinder aen het lant, als iemant qualick mint:
Een ongeregelt bed, een ongeregelt kint.
Sy doen een dubbel quaet, die, van den wijn verwonnen,
Oit met een droncken hooft dit wichtigh ftuck begonnen ;
Wat kan het anders fijn, als fchuym van lichten aert,
Dat Bacchus heeft geteelt, en Venus heeft gebaert?
Diogenes vernam een onbefuysden jongen,
Die met een vreemt gebaer op ftrate quam gefprongen
Die lecker (fey de man) die foo onaerdigh fpeelt,
Moet uyt een droncken hooft voorfeker fijn geteelt 4'.
Geen ongeftuymigh hooft, geen omgeroerde finnen ,
Sijn dienftigh aen het volck om faet te mogen winnen ;
't Sy dat men menfchen plant, of dat men haver faeyt,
Het is de befte tijt wanneer het niet en waeyt 5).
Hier dient een ftille fiel, die niet en is bewogen ,
Die uyt een vorigh leet geen fpijt en heeft gefogen;
Hier dient een ftille fiel, die niet en is befchroomt,
Die van geen droevigh lijck of fiecke lieden koomt;
Hier client een ftille
bevrijdt van alle tochten,
Die wraeck uyt enckel fpijt op haren naeften fochten;
Hier dient, o foete jeught ! hier dient een ftille fiel,
Die noyt op vreemt gepeys in defen handel viel.
't Is menighmael gefien dat lieden van verftande
De kloeckfte van de ftadt, de grootfte van den lande,
Voor ouders fijn gekent van kinders fonder naem,
Becht kluntens voor de ploegh, en anders niet bequaem
Voor reclen wort gefeyt, dat, als de wijfe mannen
Sijn met een diepe forgh geduerigh ingefpannen,
Het befte leven-fap en al het fijnfte bloet
Niet is gelijck het fou, of Baer het wefen moet;
Of fy dan fchoon het werck ter rechter ure plegen,
De finnen reyfen uyt of blijven onderwegen ,
De fiel is elders vaft, het lijf is maer een romp ,
Pus wert'er let geteelt , het is geweldigh plomp 6);
Ghy daerom, hebje luft een aerdigh beelt te mien,
Soo laet in dit geval geen finnen elders dwalen ,
En raeckt noyt echte wijf , als uyt een vollen wenfch :
De menfch die menfchen teelt, behoeft een ganfchen menfch.

1) De Mena five Junone Fluonia, quam Jovis privignam vethes (Euro. vid. Auguftin. lib. de Civit. Dei
c. 11. Alexand. Genial. dier. lib. 2. cap. 25.
2) Joel. 2. 16. Exod. 19. 15. Jef. 15. 3. Teeling, Chrift. Leytfman. 2. boeck, cap. 4. num. 3.
3) Magnum eft ex congresfu in recenti conception abortus pericultun, ob rations, quits tradit Avicenna et alii mediei relati in Summa Silveftrin. Hippocrat. in lib. de fuperfesint . et h
recentiorib. Math. b. Gradibus conf. 71. col. 1. et feq. Sed an omnino toto tempore, quo praegnans eft mulier, 3 congresfu abftinendum fit (quad Zenobiara factitasfe memoriae proditum eft)
multi eogitandum relinquunt. Quidam, modo modus et temperautia adhibeatur, congresfum permittunt. Gravidam (inquit Goufius) cognofcere non prohibet Scriptura, ergo illud tanquam peccatum
haberi non debet. William Gouge Theolog. Angl. tractatu of domeft. duties. Quod beftijs ipfo naturae jure praeferiptum eft, ut praegnantes ad partuni ague non coeant, hoe in hominihns
fciant arbitrio relictum dixit Hieron. Ephef. 5.
4) De Diogene haec refert Plutarch. de Educat. lib. in principio. Idem ferI de Zenone Cretico retulit Lafirtius, qui Ariftone difeipulo multa temere procaciterque dicenti: posfibile non eft,
inquit, ita te dicturum, nifi ebrius te gennisfet pater.
5) Eft oeeulta quaedam contagio vitiorum animi in corpora, et rurfits corporum in animum. Sic ex morbo fenioque corporia nafcitur iracundia, ex nimio amore compertum eft fuboriri tabem
orporis, quas affectiones mutuas fi videmus in corporibus fanis ac valentibus, quid cenfendnm eft in liquidis illia rudimentis, unde natura fabricat hominem P Erafmus de Chrift Instr. in fin.
6) Yiri, qui ingenio fent acuto, ant eruditione praeftant, quia ipforum animus in perpetua quadam cogitatione verfatur, in ipfo actu eonjugali faepe alias res agunt; quare femen, quum
nifi eorporeum habeat (animo nempe turn peregnnante) non multum praeltantisfimae iftins facultatis habet. Alexand. Aphrod. Probl. 1. 29. Quae caufa, multorum judicio, fuit, quamobrem
Ariftarchus Alexandrimus, fummae vir eruditionis, Ariftagoram et Ariftarchum filios habuerit ftolidos, bardos, et propemodum amentes. Petrus Crinit. Honeft. Difcipl. lib. 21. cap. 9.
Et hinc forte rect5 proverbium Gallicum:
Souventefuis grands perfonagea
N'ont point d'enfans, ou point dea fages.
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De kracht van al het lijf moet hier te famen wercken,
De geeft moet niet te min de buyten-leden ftercken,
Noyt Piet men dat'er menfch of danck Of eer behaelt,
Die met den lijve werckt en met de fmnen dwaelt.
Daer is op dit geval noch vry al meer te lefen ,
Maer een gebod alleen kan u voor duyfent wefen:
Maeckt foo te fijn geftelt , wanneerje kinders bouwt ,
Gelijckje metter daet uw kinders wenfchen foudt.
Al wat de kamer raeckt, en diergelijeke faecken,
Te plegen voor het volck, of openbaer te maecken
Is tegen alle tucht; het foetfte van de trou
Bhp tusfchen echte man en tusfchen echte vrou.
Ghy feet uw ftille koets behangen met gordijnen,
Geen fon of helle maen en dient'er in te fchijnen ;
Want, als ghy neder fijght op uwe ledekant,
Ghy fijt als op het Vry van eenigh ander lant ;
Dit fchijnt te fijn gefeyt : Ghy, met u lieve beyden ,
Sijt van het ander huys in plaetfen onderfcheyden,
Sijt in uw ftil geheym, en uyt het licht gebracht ,
Ghy, laet het bedde-werck begraven in der nacht ;
Ick heb op dit geval een foete fpreuck gelefen ,
Die voor uyt-mondigh volck een repel dient te wefen ,
Die met een ftale pen is weert te fijn gefet
En binnen uw gemoet en voor het echte bed :
Het fy dat eenigh paer wil minnen ofte kijven ,
De faecke dient gefmoort, en onder hen te blijven ;
Het gae gelijck het magh, Of voor Of tegen wenfch ,
En feght het, echte volck, en feght het geenen inenfch1 —
Geen ander, wie het zy, en magh'er komen gapen ,
Daer twee, to famen een, op haren leger flapen,
Geen oor, geen dertel oogh, en kome dringen in ,
Wanneer het echte paer fich oefent in de min '):
Al wat'er in het bed wort onder een gefproken,
Dient met een reyne fprey wel dichte toegeloken;
Twee lieven , fonder nicer, dat is een vol getal,
Al waer men echte vreught of liefde plegen fal.
Men vint in defe ftadt, men vint onguere monden ,
Die over dit geval fijn bijfter ongebonden,
Die wat de kamer raeckt gaen brengen opte ftraet ,
En maken van het bed een open tafel-praet :
Men vint hier menighmael oock nieu-gehoude paren ,
Die voor een ganfch gerin haer tochten openbaren,
Die toonen voor het volck een los en mal gebaer,

Als of de weerde trou maer jock en fpel en waer;
Ghy , die u hier vergeet, gaet tot de wilde dieren,
En wort door hare tucht befet in uw manieren;
Gaet in het woefte bofch, en leert oock even daer,
Leert hens en eerbaer fijn ontrent uw wederpaer:
Noyt fiet'er eenigh beeft, noyt fiet'er menfch camelen,
Of vos, of oliphant, als in het duyfter telen 2);
Daer is een reyne fucht, en dat tot uwer fchand,
Daer is een eerbaer root, oock in het beefte-lant.
Maer onder dit beilagh en is het niet te lijden,
Dat hier oock vrouwen felfs haer niet en konnen mijden,
Dat vrouwen klachtigh fijn, niet in het ftille bed ,
Maer voor een vollen raet, of voor de ganfche wee).
Men heeft'er, even hier en overal, gevonden,
Die met een (tout gebaer voor al de werelt ftonden,
En brachten in het licht en aen den klaren dagh
Al wat het bedde weet, en daer verfegelt lagh:
De trouw en haer geheym, met al haer echte wefen,
Is in het hof gefien en over al gelefen ,
De taelman ftont bedut, de rechter gantfch befchaemt,
Om dat'er wert gepleyt dat niet en dient genaemt.
Hier moet een jonge vrou de rechte gronden weten,
Om naer een vaften peyl haer faecken af te meten;
Wel, leert dan, wie het raeckt, dat u geen kleyne tijt
(Schoon dat'er let ontbreeckt) van echte banden vrijt;
Ghy mooght geen bed-gebreck in rechten openbaren,
Als naer een koude fucht van drie geheele jaren;
Dit onheyl heeft den aert, om niet te fijn geklaeght
Als van een echte wijf, en noch een voile maeght;
Want heeft de foete trouw maer eens haer volle leden,
Soo is voor alle tijt het klagen afgefneden;
En of dan eenigh man fijn eerfte kracht verlieft,
Geen wijf en heeft de macht dat fy een ander kieft 4).
Al wat'er naderhant kan iemant overkomen
Dat moet, hoe dat het gae, ten goede fijn genomen ;
Ja, fchoon uw bed-genoot vergat fijn echte fchult,
Daer is geen beter raet als lijden met gedult.
Maer foo misfchien de man met onbequame leden
Is, van den eerften af, op uwe koets getreden,
En dat het onheyl duert tot aen het derde jaer,
Soo eyft uw jeught te recht een ander wederpaer;
Niet dat om defe feyl de trouwe wort ontbonden,
Maer dat geen ware trou daer oyt en is gevonden ;

1) Actus praecipuus et proprius matrimonij hahet conjunctam maximam verecundiam, unde requirit fecreturn, nec quifquam eft tarn irnpu lens, quin teftes owes, etiam libcros fuos, qui font
ipfius matrimonij frnctus, abesfe velit, quando illi actui dat operam ; ita Auguft. 1. DI. de Civit. Dei cap. 18. et 20. et ratio eft, quia actus ille convenit homini, qua parte funilis eft brutis,
membra enim non obediunt rationi. Pudenduin enim, quafi pudore utendum. Clemens Alexand. lib. 2. Paedagog. cap. 10.
2) Secesfum ac folitudines petere Elephantes, dum eoire Tibet, fcripft Ariftoteles de Hiftor. animal. lib. 5, c. 2. Phn. lib. 8. cap. 5. Allan. lib. Hift. animal. 8. cap. 17. de Camelia. Plitt.
I. Rift. anim. 13. quos vide.
lib. 10. cap. 36. Ellen. lib. 6. cap. 60. de Rams idem
3) Erumpit impudens fcemina , in facie ernbefceutium populorum genitalis tori revelat et denudat arcana, et de mariti frigiditate conqueritur, allegans hanc fafficientem et evidentem repudij
caufam, quod femi-vir eft et inutilis matrimonio, qui non eft promptua ad coitum. Joh. Salifberiens. de Nugis Curial. lib. 8. c. 11.
4) Juftinianus primb marito biennium, nt fefe probaret, dederat. L. pen. C. de repud. Sed poftea Novell. Conft. 22. triennium ftatutum eft, idque in praxin admisfum, et Honorius Pontifex.
c. eod. tit. pcenitentiam indixit viro ac mulieri, qui ante id tempus conquererentur. Si erg6 poft triennium virgo reperta eft uxor, potent feparari, ct alias non. Vhf. Auth. Hottom. in tract.
de disfolutione matr, ob frigiditatem.
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Want als een vrouwe trout, die niet en wort gemant,
Soo blijft de vrouwe los, de trouwe fonder bant ".
Maer des al niet te min, ick rade, jonge vrouwen!
Indien ghy machtigh fijt het vleefch te wederhouwen,
Soo deckt het onheyl toe; 't is beter niet geklaeght,
Als dat het ganfche lant van uwe fchaemte waeght:
Gelooft het: moeder fijn, al wort'et feer geprefen ,
Het kan haer, die het wenfcht, verdriet en hinder wefen;
Een kint niet wel geteelt, of qualick opgevoedt ,
Brenght niet als enckel leet oock aen het naefte bloet.
Wanneer de vrouwe draeght, foo dient de man te letten,
Dat niemant door het huys misfchien en kome fetten
Iet dat wanfchapen is, een wreet of felfaem beelt,
Dat ons het ooge terght, en foo de finnen fteelt;
Al wat oubolligh ftaet, of vreefe kan verwecken,
Of met een fnelle fchrick ons in de leden trecken,
En dient geen jonge vrou, vooral niet, daerfe Ilaept,
En van de reyne trou de foete vruchten raept.
Wilt oock om defen tijt u niet te feer vergapen
Aen eenigh felfaem beeft, als fimmen, katten, apen,
En draeght niet in den arm, en leght niet aen den mont
Een vreemden baviaen, of plat-geneufden hont:
't Is by de vrouwen felfs in geenen deel te mercken,
Hoe dat een vreemt geval kan op de vrouwen wercken,
Hoe onverwachte fchrick tot aen de vrucht belent,
En hoe een felfaem fpoock fich in de moeder prent:
Wanneer een vrouwe draeght, het fchijnt dat alle krachten
Sijn befich aen de vrucht, en op de moeder wachten;
Dies waer'er eenigh dingh fich in de finnen veft,
Dat fackt van ftonden aen en druckt in dat geweft.
De Schrift getuyght het felfs, dat Jacob voor de dieren
Van Laban heeft geleyt geftreepte populieren,
Om, even als het fchaep fou paren metten ram,
De plecken van het bout to drucken in het lain :
Ghy, die genegen fijt om faet te mogen winnen,
Hebt geen wanfchapen dier, geen monfter in de finnen,
Stelt liever voor het oogh, wanneer ghy vruchten teelt,
Fen fchoon, een geeftigh kint, een aerdigh menfchen beelt;
Hier door is 't wel gebeurt, dat iemant van de Moren
Vont in voorleden tijt een witte vrucht geboren;
Hier door is 't wel gebeurt, dat van een leelick paer
Men wert, oock tegen hoop, een aerdigh kint gewaer.

Een wijf, by al het volck vermaert in leelickheden,
Wiens man haer niet en weeck in onbefchofte leden,
Kreegh evenwel een kint, het fchoonfte dat men vant,
Een peerel van de ftadt, een wonder in het lant;
Een kint gelijck een beelt, dat alle menfchen prefen,
En namen in den arm, of met den vinger wefen;
Een kint na volle wenfch, een gaeu, een aerdigh fret,
En niet te bij fter fchrael, en niet te lij digh vet 3';
Een yeder ftont verbaeft, en fagh de frisfche leden
En fagh de fchoone verw, onfeker van de reden,
Dies ginck'er over-al een fpraecke door de ftadt,
Als of hierin de vrouw haer eer vergeten had;
Een man, die verder fagh, gingh al het huys befchouwen,
Gingh letten op het (tuck ter eeren van de vrouwen,
Hy vint een fchoon vertreck, daer, op een kleyn buffet,
Een aerdigh kinderbeelt ftont geeftigh afgefet;
Hy vont een ledekant behangen met gordijnen,
Een leper voor den weert, gelijck het mochte fchijnen,
Hy vraeght wie dat'er Ilaept, hem wort befcheyt gedaen,
En ftracx foo gift de man, hoe dat de faecken ftaen;
Hy fpreeckt tot al het volck: ick fal het oordeel vellen ,
Laet maer het joncxfte kint hier in de kamer ftellen;
De meyt die loopt'er om, foo veerdigh aisle kan,
En brenght'et in de fael, en geeft'et aen den man;
Die gaet'et metter daet ontrent den beelde fetten,
Die maent een yeder aen bier op to willen letten;
En fiet, die nu het beelt, en dan het kint bekeeck,
En vont noyt eenigh ey, dat foo een ey geleeck :
Daer gaet de kloecke geeft met vafte reden wijfen,
Wat dat'er uyt het oogh kan in de finnen rijfen,
En hoe een diep gepeys, door onbekende macht,
Het ingenomen beelt kan prenten in de dracht:
Stracx rees'er groote vreught, de boofe tongen fwegen ,
De vrouw heeft metter daet haer eere weer gekregen;
En waer toen eenigh paer to [amen wert gefet,
Daer was een fchoon geficht ontrent het echte bed.
Ghy des al niet-te-min, vermijt de geyle beelden,
Gefchildert voor het volck, ten dienfte van de weelden ;
Al wat het (tout pinceel uyt luchten hoofde treckt,
Heeft menigh oogh geterght, en menigh hert bevleckt 4 :
Een Loth of Davids val ten nauften of to maelen,
Doet, ick en weet niet hoe, de losfe finnen dwaelen,

1) Non per viam divortii, ut Juftinianus voluit J. pen. C. de repud. fed per viam potius nullitatis, nt Julian. auteccsfor Conftantiuopoiitanus, qui, recitans latini Novell. conft. 36.: fine
repudio matrimonium disfolvatur, inquit. De qua verfione No Carnotent lib. decret. part. 8. cap. 81.
2) Genet'. 30. 37. Rerum corporalium qualitates quomodo de corpore ad fpiritum, eo modo tranfeunt de fpiritu ad corpus; nam colores virgarurn quas variavit Jacob afficiendo tranfierunt in
animas pecorum matrum, atque inde rurfus eadem affectione tranfeundo apparuerunt in corporibus filiornm. Augaft. adverf. Julian. lib. 5. cap. 9.
Tale verb aliquid etiam in fcctibus humauis posfe coutingere, Soranus , Medicinae autor nobilisfimus, fcribit, et exemplo confirmat hiltoriae: Nam Dionyfium Cyprium Regem narrat eo, quad
ipfe deformis esfet, nee tales habere filios vellet, uxori fuae in concubitu formofam proponere folere picturam, cujus pulchritudinem concupifceudo, quodam modo raperet et in prolem, quam
concipiebat, afiiciendoque tranfmitteret. Neque enim Deus ita naturas creat, ut leges auferat, quas dedit motibus uniufcujafque naturae. Soren. lib. 2. retract, cap. 62 Simon Majolus Epifcop.
Vulturarien. in dieb. Canieularib. colloq. 3. Maher.
3)

Narrat D. Hieronymus Quaeftion. in Genet hujufmodi hiftoriam , et veritatem eonfilio ac prudentia praeftantisfimi iftius medici Hippocratis detectam esfe asferit. Aliud exemplum vide apud

Plutarchum de Plac. Philof. lib. 5. cap. 12. ubi mulier, quae Ethiopis imaginem ad lectum habebat, Ethiopi fimilem infantem edidit. Vide aliam mirabilem et terribilem hiftoriam, quern ad
eundem finem refert Ludov. Vives in 12. lib. Augaft. de Civitat. Dei. Vide denique qnae annotavit ad hanc rem Joh. Corafius in fententiam Senatus Tholofani fuper caufa Martini Guerra et
Bertrandae Rolfiae num. five annot.
4) Tradit Suetonius Tiberium cubicula pinrifariam adornasfe tabellis lafcivisfimarum picturarum, ut afpectu deficientes libidine excitaret. Melibs Ariftoteles lib. rola. 7. cap. 17, ubi prohibet
afpicere pictures aut actus deformes, monetque, ut fit cure magiftratibus uullam neque picturam neque ftatuam esfe debere talium rerum imitatricem, et bend Propert. lib. 2. Eleg. 4. impudicitiae
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Een ftier, een valfche fwaen, die jonge maeghden fchent,
Heeft dickmael aen de jeught de luften ingeprent ).
En laet dan oock de kunft u geenfins hier bewegen ,
Want even in de kunft daer is het quaet gelegen;
Hoe dat in dit geval de fchilder hooger fweeft,
Hoe dat hy dieper quetft, en harder nepen geeft;
Hoe dat hy naerder weet het leven uyt te drucken,
Hoe dat by verder kan de ganfche tochten rucken
Tot ick en weet niet wat; gewis, de befte geeft
Doet hier het Ilimfte quaet en hindert aldermeeft.
Wat feyt de kunfte meer? vermogen echte luyden,
Door moes van bever-geyl en ander minne-kruyden,
Door kitfigh netel-faet geroert in Spaenfche pap,
Door artifocke-mergh, en filtigh oefter-fap ,
Door hersfens van de duyf, en lii van hane-kammen,
Door eyers van de mus, en beyers van de rumen,
En wat'er door de kunft kan werden by-gebracht,
Te ftyven tot het bed haer uytgeputte kracht 3'?
Geeft antwoort, mijn vernuft, ten eynde jonge paren,
Die over dit bellagh in eenigh twijffel waren,
Verftonden met befcheyt en wat'er magh beftaen,
En wat'er qualick voeght en niet en dient gedaen.
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Het wit, dat iemant heeft, kan veelderhande faecken
Geoorloft aen den menfch of ganfch onheyligh maecken,
Want die een wettigh dingh ten quaden eynde buyght,
Wort, even in het goet, van fonden overtuyght.
Siet, als een jongh-gefel, in echten ftaet getreden,
Vint koelheyt, trage fucht, vint onmacht in de leden,
Of dat hy anderfins niet recht betalen kan,
Wat vrouw en trouwe verght tot lafte van den man;
Of dat een ware fucht, om vrucht te mogen winnen,
Hem prickelt in den geeft, en niet een dertel minnen,
Soo wort het echte paer by wylen vry gefet,
De tafel even felfs te fchicken naer het bed;
Niet door een geyl bejagh van onbekende fpijfen.
Dat niet als bobbels maeckt, en doet de leden rijfen,
Niet door een grilligh kruyt, dat fchuym en winden broet,
Maer door gefonde koft, die al het lichaem voet;
Maer foo in dit geval de keucken foude ftrecken,
Om tot een meerder brant de leden op te wecken,
Of dat een dertel menfch heeft voor fijn hooghfte wit,
Niet om te fijn gevoet , - maer om te fijn verhit ;
Soo is'et ongerijmt het lijf te willen ftercken,
Om door een nieuwe kracht de tochten uyt te wercken;

velut originem tribuit picturis obfccenis , quibus fpectatores ad libidinem provocantur, , hifce verfibus :
Quae manus obfecenas depinxit prima tabellas ,
Et pofnit cafta turpia vifa domo ,
111a pnellarum ingenuos corrupit ocellos ,
Nequitiaeque fuae noluit esfe rude,.
1) Exemplum ejus rei eft in Eunucho Terentii, ubi Chaerea adolefeens furpectans tabulam, in qua depingebatur Jovis et Dana concubitus , in libidinem exarfit ; quern locum ferib ad hoc
expendit A uguftin. de Civitat. Dei lib. 7. cap. 2. Tiraquell. ad leg. 16. conjug. num. 33.
2) Si Peat' contenue dans les efcailles des huitres face l'homme plus gaillard. Item an hae in re ipfae profint oftreae, et qua qualitate , difputat Joubert, des Erreurs popul. en la 2. partie, chap. 21.
3) Multa ad earn rem Plin. maxime vero lib. 26. cap. 10. et lib. 28. cap. 8. item Michael Savonarola tit. de fpermate, tract. 6. cap. 20. Manard. lib. 11. Epift. medic. cap. 2. et alii relati.
Tiraq. 1. 15. connub. num. 3.

528

MIDEDER.

Geen fonde dient verweckt, maer uyt te fijn gebluft;
Geen trou en is gewijt ten dienfte van de luft ').
Hier rijft een ander vraegh , die, over langh geleden ,
Heeft al de werelt deur geduerigh om-gereden,
Die noch in onfen tijt by wijlen omme-gaet,
Nu by het jonge volck, dan by den echten ftaet;
Te weten: of het dient de menfchen aengeraden,
Door wortels, felfaem kruyt, door onbekende faclen,
Of ander vreemt geheym, een flauwen minne-brant
Te brengen tot de kracht van haren eerften ftant?
Hier op een kleyn bericht: na vlytigh onderfoecken,
En van den ouden tijt en van de nieuwe boecken ,
En wort ick niet gewaer, dat loof of felfaem gras
Oyt oorfaeck tot begin van rechte liefde was:
Veel, die in waren ernft van defen handel fchrijven ,
Verachten dit bejagh als klap van oude wijven 2',
En feggen dat het moes, dat menigh vryer brouwt,
Geen liefde baren kan, geen haet en wederhont.
Een ander wil het kruyt, dat minne kan verwecken ,
Begraven in der nacht, en voor de menfchen decken,
Gelijck men voor het volck van geen vergif en fchrijft,
Dat kleyne kinders doot, en uytte moeder drijft 31:
Wie heeft fich immermeer voor defen onderwonden ,
Te trecken foete min uyt defe loofe vonden ,
Die na een korten tijt geen klachten heeft gedaen,
Een fake vol gevaer te hebben onderftaen?
De vifch, die giftigh aes heeft in het lijf gefogen ,
Wort naer men wil gefoolt, en daer men wil getogen:
Maer als men defen vangh aen gaff of vrienden biet
Soo dientfe voor den mont, of voor de mage niet 4).
Als iemant is vergift door loofe minne-drancken ,
Hy fchijnt gemaeckt te fijn tot enckel Venus-jancken ;
Maer veeltijts feylt de geeft, foo dat hy niet en kan
Vervullen , daer het dient, de plichten van den man.
Al die met open keel zich geven om te drincken
Wat fotte liefde menght, wat Circe plagh te fchincken,
Sijn dof, en fonder geeft, gelijck een deufigh fwijn
Soo datfe totten buyck alleen genegen fijn 9).
Een van het geeftigh volck, die met geleerde dichten
Gingh cieren fijnen tijt, en in het duyfter lichten ,

Verviel in dwepery, om dat fijn jonge vrou
Hem door een minne-dranck tot minne trecken wou '):
Hier door is (foo men hout) Caligula bedorven,
Lucullus uytgeteert, Silvanus mal geftorven ,
Hier door heeft menigh wijf, al fcheen de liefde groot,
Door onbedachte fucht een lieven man gedoot:
Dies is'er op-gevolght, dat alle goede wetten
Haer tegen dit bedrogh met harde ftraffen fetten ,
Soo dat het jonghfte recht, met al den ouden tijt,
Geen liefde-rancken dult, geen minne-drancken lijt 7):
Soo ftelt dan ]fever vaft, dat onder echte luyden
Een foet en heus gelaet is boven alle kruyden ;
En dat'er niet een gras in bofch of heyde waft,
Dat beter opte trou, als reyne liefde paft :
Het recht laet yeder toe, door foet en aerdigh jocken ,
Door minne, door gedult, malkander aen te locken ;
Maer gunft te wecken op door naere, fpokery ,
En ftaet geen echte volck, geen jonge luyden vry 81.
Wie kan eens menfchen hert door kruyt of drancken buygen?
Wie kan'er foete min uyt harde wortels fuygen?
Pluckt, (toot, menght onder een, al watje mengen kont,
De befte minne-dranck , dat is een heufche mont.
Philips, de Grieckfche vorft 9), was op een tijt bevangen
Met luft, en minne-brant, met duyfent herte-prangen ,
Niet om een. groote vrou, voor prinsfen opgevoedt;
Het is een flechte maeght, die hem de pijne doet:
Hy dicht op haren naem , hy fent haer moye dingen ,
Hy doet meeft alle nacht voor hare venfters fingen ,
Hy fit op haer en loert bynaeft den ganfchen dagh ,
In 't korte mal genoegh, gelijck een vryer plagh.
Het hof is hem een walgh , en al de groote mouwen ,
Hy wil een flechte kap , hy wil een engen bouwen :
Hy prijft niet, als hy plagh, een vast, een hoofs gelaet,
Om dat het fedigh oogh de maeghden beter ftaet.
Dit heeft de koningin geweldigh feer gefpeten ,
Te meer om dat het ftuck was over al geweten ;
Geen Ilaep en komt haer aen, geen honger, geen vermaeck ,
Soo gants is haer de borft gefwollen van de wraeck :
En , nademael de faem liet over al verluyden ,
Dat hem de liefde quam uyt vreemde toover-kruyden ,

1) Carnis commixtio fit creandorum liberorum gratia, non fatiffactio vitiorum. Ita Greg. 33. 41. c.
2) Ammianus Marcellimus lib. 29. iftas amatorias incantationes aniles et ludicras appellat. Vid. Tiraq. 1. 14. connubial. per totam.
3) Sapientisfime Plinius amatoria ifta inter ea medicamina collocavit, quae indicari atque demonftrari non oportet, ut abortionis, et alia fimilia, exempla enim noxia venenorum hujufmodi
alibi invenies. Apud Nicetam Seleri Sethi cujufdam, qui tactu mali Punici virginem libidine ac amore incendit. Effie/me Pafquier aux Recherches de France, Carolum Magnum adeb amatorijs
incantationibus abreptum fuisfe fcribit, ut etiam mortuum cadaver mulierculae mare, et fecnm vehere non defierit , cui tamen reclamat auctor,, qui les Recherches des Recherches fcripfit ,
idemque Nicolaus Pafquier, patrem defendens , asferere conatur,, aliaque fimilia adfert lib. 10. de fes lettres.
4) La pefcherie, qu'on fait de poisfons avec des appafts empoifonnez, eft Bien foudaine 5 prendre et prompte I arrefter le poisfon , mais elle le rend mauvais et dangereux ii manger: ausfi les
femmes qui compofent certains brnvages d'amour,, ou quelques autres charmes et forcelleries, pour donner n leur marys, et qui les attrayent ainfi par allechemens de volupte, it eft force qu'elles
vivent puis apres avec eux infenfez, eftourdis, et tranfportez hors de leur bon fens. Plutarch. au Traictd des Precept. de Mariage, nomb. 5.
5) Amatorinm malo exemplo datur, ut I Julio Paulo fcriptum eft lib. 5. fententiarum , et ii Quintiliano in declamationibus: turpe enim eft inter virum et uxorem aliter quam amicitia , obfequio
et officio parari amicitiam. /Brod. rer. j udicat. lib. 8. cap. 12.
6) Lucretius poéta , et ipfe Caligula imperator amatorio in ft/totem verfi, nude Jofephus et Tranquillus ipfe malorum omuium caufam, quae a Caligula gefta funt , non tam ei , quam uxori
tribuunt , quae amatorio maritum exafperaverat. Quin et Lucullus, imperator ille clarisfimus, Plinio narrante, amatorio periit. Accufatur etiam Numantina , uxor Plautii Silvani, injecisfe carminibus
et veneficijs vecordiam marlin. /Erod. eod. rer. jud. lib, 8. cap. 12.
7)
8)
9)

L. eorum. I. fi. quod aliud. § qui abortionis. ff. de peen. et 16. D. D.
Liceat (ii Heat quod permittitur) hlanditijs atque illecebris amorem imperare: non venenis et medicamentis. prod. eod. rer. jud. lib. 8. cap. 12.
Sie defe gefehiedenisfe by Plutarch. au traiete des Precept. de Mariag. numb. 21. Tiraq. leg. connub. 14. num. 8.
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Soo heeftfe door beleyt haer lagen foo geftelt,
Dat fy haer vyandin eens kreegh in haer gewelt.
De gramme koningin, met yver aengefteken,
Is uytermaten graegh om haer te mogen wreken;
Sy laet haer finnen gaen door alderhande pijn,
Die fel, en boven al oock leelick moghten fijn;
Sy is te mael verwoet en op de maeght gebeten,
En fchijnt, oock in gepeys, haer op te Pullen eten;
Sy wrockt in haren geeft, fy vraeght'et overal,
Hoe fy de jonge maeght ten vollen plagen fal:
Nu wenftfe, foo het fchijnt, haer oogen uyt te plucken,
Haer ooren, haren Deus, haer wangen af to rucken,
Haer lippen met gewelt te fcheuren van den wont,
En al wat eenighfins haer wel en aerdigh ftont:
Dan fchijntfe gants het vel haer af te willen ftroopen,
En met gefmolten loot daer op te laten droopen;
Sy wenft haer wel de doot, maer, uyt een wreede fpijt,
Soo wilde mette doot haer houden in den tijt;
By wijlen gaetfe facht, en, fonder haer te fchenden,
Meynt dat het beter is haer uyt het lant te fenden;
Of wel te fluyten op in eenigh diep gebou,
Daer nimmer guide fon of mane fchijnen fou:
Na menigh wreet gepeys, fy laetfe voor haer fetten,
En gaet in grooten ernft op haer gedaente letten,
Sy fpreeckt haer bitter aen, en vraeght haer alle dingh,
Van waer, en wiefe was, en wat er omme-ging:
De maeght bericht mevrou met foo bequame reden,
Met foo een foet gelaet, vol aengename feden,
Met foo een fedigh oogh, dat, op den ftaenden voet,
De koningin betoomt haer ongetoomden moet.
Ick fie nu wat'er fy van defe malle rancken,
Van nare fpokery, van vyfe minne-drancken;
Ick vinde, feyt me-vrou, ick vinde wetter daet,
Dat al de liefde-gift is enckel kinder-praet;
Ten is geen him bedrogh, geen kunfte van befweeren,
Dat u, beleefde maeght, van prinfen doet begeeren,
Hier is geen toover-kracht, geen lift, of boofe vont,
Al wat den koninck treckt, dat is uw foete mont.
Hier was'et dat de loop van hare gramfchap (tilde,
De maeght gingh uyt'et hof, en reysde daerfe wilde,
En niemant doet haer leet; en fiet, na defe faeck
Soo liet de koningin den koninck fijn vermaeck.
Laet drancken, jonge vrou, laet alle rancken varen,
En, fooje middel foeckt om recht te mogen paren
In vaft-gegronde fucht, gaet beter wegen in:
Koopt gunft met uwe gunft, en min om enckel min;
Soo doende, fulje belt uw weder-paer belefen:
De rechte minne-dranck dat is een eerbaer wefen,
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Een onderdanigh hert, een foet, een reyn gelaet;
Geen kruyt, dat in de min de Min te boven gaet ').
Hier dient noch, echte man, betracht in rechter maten
Het redelijck gebruyck van uwe reyne vaten;
Wat dwaelt'er menigh menfch, oock in den echten bant,
Uyt waen, en losse praet, uyt enckel onverftant!
Wy mogen (feyt het volck) ons oogen elders werpen,
En op een vreemde fteen de ftompe luften fcherpen,
Niet tot begeerens toe (begeeren dient gefchout),
Maer dat ons eygen velt te beter fy gebout:
Wy mogen (feyt het volck) ons mesfen elders wetten,
Soo wy te huys alleen de tafel laten fetten:
Maer 't is een flimme vont, die aen een reyn gemoet
Gewisfe nepen geeft, en innigh hinder doet:
De luft te laten gaen en met het oogh to dolen
Sijn voncken aen den geeft, fijn even heete kolen 2';
Hoe, fiet men niet de mugh haer branden in de vlam,
Die maer om enckel fpel ontrent den fackel pain?
Wie van een hoogen bergh fich laet ter neder vallen,
Of door een ydel oogh wil in het wilde mallen,
En meynt op fijn gemnck te konnen ftilleftaen,
Die ftruykelt voor gewis door onbedachte waen;
De fond' is even foo gelijck de gladde Ilangen:
Al waerfe met den kop fal weten in te prangen,
Daer komtfe met het lijf. Vermijt een quaet begin,
Het kwaet wint alle tijt, en kanckert dapper in.
Veel woorden dienen niet; de geeften om to roeren,
En, door een ydel oogh, de tochten aen te voeren,
En is de rechte ftreeck van echte trouwe niet;
Daer is een beter wegh, die ons de tucht gebiedt!
Siet, als uyt eygen fucht de geeften nederfijgen,
En, fonder vreemt behulp, een hart bewegen krijgen,
Dan magh een wettigh paer gaen foecken onderftant,
En door het echte bed verkoelen haren brant:
Het ander is bedrogh en niet als flimme wegen,
Die leyden tot gevaer, en buyten alien fegen;
Ghy daerom, deftigh man, bepaelt uw foete vreught,
En noemt uw bed-genoot een haven uwer jeught.
Noch moet ick, tot befluyt, een vaften regel wijfen,
Hoe langh het echte werck is in den man te prijfen;
Ghy, neemt dan dit bericht, en dat van goeder hant,
Het kan uw baken fijn oock midden in den brant:
Soo langh ghy door het bed wort hooger aengedreven,
Om God voor defe gunft een meerder lof te geven,
Soo is uw leger reyn 3'. Wie defen regel houdt,
Die blijft dan even maeght, oock als by is getrout.
Wel hem, die fijnen God, en Godes hooge wercken,
Kan door het echte bed to beter overmercken!

1) C'eft une force inexpugnable qu'une femme legitime, qui mettant en elle mefme toutes chofes, fon favoir, fa nobleafe, fes charmes, voire tout le tisfu mefme de Venus, f'eftndie par
douceur, bonne grace, et vertu, d'acquerir ramour de fon man. Plutarch. au traicte des Precept. de Mariag. nomb. 21.
2) Adulteram mentem fieri, fi vel imaginem volnptatis fibi ipfi depingat; bane dixit Lactant. lib. 6. cap. 23. circa fin.
3) De moderatione, in urn conjugij ii pijs et Deum timentibus adhibenda , tradi poteft haec generalis regnla , quod habenda fit ratio honeftatis, caftitatis, et fanitatis. Vid. Johan. Gerhard.
cap. 8. de effect. conjug. n. 438.
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Wel hem, die uyt de trouw en door de vrouw befluyt
Des Heeren foete gunft ontrent fijn weerde bruyt !
Maer fchoon ghy tot den Heer hebt menighmael gebeden,
En tot den man genaeckt met uwe teere leden,
Noch blijckt aen uw gelaet, dat uwe fiele queelt,
Om dat'er niet een kint om uwen heert en fpeelt:
Ghy feght het aen het volck, ghy klaeght aen alle fijden,
Uw man, uw befte vrient, die heeft'er om te lijden;
Die wort dan ongefint uyt enckel onverdult,
Om dat hy draeght alleen misfchien u beyder fchult.
Vriendinne, niet alfoo: of fchoon uw groene jaren
Doen fnellick haren gangh, oock fonder eens te baren,
Siet, dat u dit geval niet al te feer en quelt,
En tegen uwen man in ongenuchte ftelt ;
Ghy weet, dat Jacob felfs fijn Rachel heeft bekeven,
Om datfe, wat te feer door kinder-fucht gedreven,
Quam klagen even-ftaegh, quam eysfchen aen den man,
Dat niemant, buyten God, den menfche geven kan.
Maer feght eens, jonge vrou, waerom den geeft gequollen,
Om dat uw lichaem ruft, en Met en is gefwollen;
Gaet, denckt eens wat het is, en leert, dat moeder fijn
Is dickmael fonder vreught, en felden fonder pijn.
Daer is'er in het lant, die niet ter weerelt hindert,
Als dat haer vruchtbaer lijf heeft al te veel gekindert;
Ach! dickmael dat de menfch uit ganfcher herten foeckt,
Wort dickmael, dat de menfch uyt ganfcher herten vloeckt.
Ick hebbe menighmael de vrouwen hooren klagen,
Dat fy haer mans te veel ontrent de kinders fagen;
Indien ghy kinders hadt, ghy quaemt misfchien te kart,
Nu wort fijn voile fucht op u alleen geftort.
Ghy roept des niet te min: ick wil de weerelt ftercken;
Maer hoort, de weerelt felfs en fal het geenfins mercken;
Een diertje fes of acht, dat van u komen magh,
En wort niet eens gevoelt in foo een groot beflagh:
Of iemant, tot een oegft van hondert duyfent ploegen,
Een enckel ftrootjen bracht, een graentjen wilde voegen ;
Of iemant tot een wout , vol alderhande groen ,
Een bies, een klaver-bladt, een grafjen quame doen;
Of iemant tot een meyr van hondert Duytfche mylen,
Een enckel traentjen goot, een dropjen wilde quylen,
Ey doch, wat foud'et fijn? in waerheyt, enckel fpot:
Ick bidde, weeft geruft, en fiet op uwen God!
Betoomt uw kinder-fucht, en ftelt uw ganfche faecken
Aen Hem, die oock het quaet ten besten weet te maecken;
Hy kent, wat u ontbreeckt. Wat is de menfch befchroomt?
't Is goet, wat van den Heer den goeden over-koomt.
Doch foo het eens gebeurt, dat, na een diep verlangen,
Ghy voelt een teere vrucht in u te fijn ontvangen,
Soo neemt met alle vlijt uw fwacke leden waer,
En doet niet alle dingh gelijck als voor en naer '):

Een vrouw die fwanger is, die moet haer leeren mijden
Van ongeregelt fpel, van rotten en van rijden,
Van al te fwaren pack, van al te rasfen ganck,
Van al te goeden reuck, van al to vuylen ftanck;
Van alle mal geraes, van alle dertel fpringen,
Van door een vreemt gebaer de leden om te wringen,
Van over al het oogh te willen laten gaen,
Van angft en alle fchrick, van onbedachte waen:
Een vrou die fwanger is, moet even dan gedencken,
Door praem van enge dracht haer niet te laten krencken;
Geen dingh foo onbequaem ontrent een teere vrucht,
Dan als een jonge vrou in nauwe kleeren fucht:
Een vrou die fwanger is , moet haer geduerigh wachten
Van nare dwepery, van alle droeve nachten,
Van door een grammen fin te warden omgevoert,
Ja, van een groote vreught te werden aengeroert;
Want als het fwanger lijf is befigh met de tochten,
Soo komt de fwacke geeft in veelderhande bochten;
En wat ontrent de vrucht fijn kracht befteden moot,
Vergeet fich in de gal, en aen het vinnigh bloet;
Ghy, maeckt u daerom fterck om uit te mogen jagen
Schrick, wrevel, gramme fucht, en alle quade vlagen;
Gewent u tot gedult, en wacht u van de fpijt,
Selman datje licht te paert, en wonder haeftigh zijt.
Wanneer het jeughdigh flout met vruchten is beladen,
Een vlytigh hovenier die vint terftont geraden,
Met alderley behulp, den boom en yder tack
Te ftijven tegen wint, en ander ongemack :
Want als hy dat verfuymt, foo kan het licht gebeuren ,
Dat van den eerften ftorm de tacken fullen fcheuren;
Siet daer een jonge ftam en al bet teer gewas
Gellingert op het velt, gedommelt in het gras!
Een vrou, die fwanger is, moet boven al betrachten,
Geduerigh tot den Heer te fenden haer gedachten,
Geduerigh tot den Heer to geven haer gemoet,
En foecken haren trooft in Chrifti weerde bloet:
Daer is geen beter raet in alle wijfe boecken,
Als rufte van den geeft in God alleen te foecken,
Daer is geen nutter dingh, dat meerder vrede maeckt,
Als dat een reyne fiel tot haren Schepper naeckt;
Dat is de befte vont om leet te konnen dragen ,
Dat is de rechte wegh tot alle goede dagen;
Gaet, kuyst dan uw gemoet van al het aerdfche draf,
En fnijt tot aen de gront uw quade rancken af!
Een vrou die fwanger is, en naerdert om te baren;
Een (chipper, nu gereet om over zee te varen;
Een krijghsman , in het velt nu veerdigh am te flaen;
Die hout men alle drie in eenen graet to ftaen :
Hoe lichte wort de menfch na Phlegeton gefonden,
Die met een holle planck wort in de zee bevonden !

1) Gravidae corpora curare debent, earumqua menu etiam quietem defiderat; quae enim procreator, a matre . in cujus alvo continentur,, aliment= capiunt, ut I terra ea, quae giguuetur
ex ea. Ariftotel. Pula. lib. 7. De regirnine mulieris gravidae confide Scaevolam Samarthanum Paedotroph. lib. 1. Johan. Libavium de Morb. mulier. cap. 20.
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Hoe lichte wort de menfch geflagen in het velt,
Die voor foo menigh loot den boefem open ftelt!
Hoe lichte, nietigh menfch, kan u de geeft begeven,
Wanneer een ander menfch in u begint te leven!
Wel, bid dan, jonge vrouw! met onvermoeyde vlijt,
Uw levendagen langh, doch meeft om defen tijt.
Daer is een vreemde plaegh, die in het kinder-dragen
De vrouwen menighmael koomt aen het herte knagen,
Die al de finnen terght tot ick en weet niet wat,
Schoon dat'et niet en is te krijgen in de ftadt:
De gronden van het quaet fijn koude vochtigheden ,
Die om de derde maent ontfpringen in de leden,
Waervan de fwaecke maegh is boven al geplaeght ,
Wanneer het fwanger lijf een vrouwefchepfel draeght.
Siet, wat een wonder dingh! de ganfche finnen haecken
Naer ongefonde fpijs , die niet en plagh te fmaecken,
Naer fant en asfchen felfs, naer vleys en rauwe vis,
Naer alle vuyl bejagh, dat geenfins eetbaer is:
Een ander wederom, die geeft haer om te fuchten
Naer iet, dat beter fmaeckt, naer alle nieuwe vruchten,
Na kriecken, in de Mey, na wijn en vroege molt,
Naer druyven voor den herfft, en ander vreemde koft ;
Sy raeft als van de luft, en is te mael verbolgen,
Indien men haren wil niet in en foeckt te volgen,
Sy leyt'er op en maelt als mette ganfche kracht,
Oock midden in den droom, en in de midder-nacht:
Wat raet in dit geval? de wijfe medecijnen
Verfoecken aen de vrou haer geeft te willen pijnen;
De tochten van de maeght te houden in den bant,
Byfonder als de luft naer vuyle dingen brant.
Doch foo des niet te min de finnen heftigh dringen,
Gelijck men hier de lull niet fchijnt te konnen dwingen,
Soo laet de kunfte toe, ten goede van de dracht,
Dat wat de maegh begeert haer werde toe-gebracht.
De luft in tijts geboet , de luft doet menigh-werven
Een ingewortelt quaet, een oude fieckte fterven;
1)e luft heeft menighmael, door ongefonde koft,
Gefontheyt aengebracht, en van de doot verloft;
Voor reden wort gefeyt, dat, als de binne-krachten
Bekomen op het left daer op de ('finnen wachten,
De geeft fich dan verblijt en krachtigh open doet,
Soo dat oock taye flijrn in haelte wijcken moet;
Wel aen dan, gunftigh man, weert heus in uw manieren,
Leert hier, een fwanger lijf en fwacke finnen vieren ;
Een die in dit geval een quaden flagh begaet,
Doet leet aen twee gelijck, doet ja, een dubbel quaet
De Keyfer 2) gingh te ftrengh en tegens alle reden,
Die, van een jonge vrouw met tranen aengebeden,

Haer efter geen gehoor in haer verfoeck en gaf,
Maer floegh al watfe bad met harde woorden af:
Hoe, was een Keyferin niet weert te fijn gevonden
In feker kleyn vertreck , daer niet als boecken ftonden?
Waer toe foo vyfen aert? ey lieve, weygert niet
Ten fy dat even God het tegendeel gebiet.
Weest over al beleeft, en leert uw harde vlagen,
Ter eeren van de vrucht en van de moeder dragen;
Al isfe fointijts dwers, en ick en weet niet hoe,
Schrijft dat haer innigh leet, en niet haer wefen toe.
De Hont is wat te honts, vermits fijn harde wetten 3)
Den ingangh van den hof een fwanger wijf beletten,
Hy wil niet dat'er knop of bloeme fy gepluckt,
Al is een jonge vrou met luften onderdruckt;
Maer is'er oyt gewas in eenigh hof gefproten,
Dat voor een fwanger lijf is weert te fijn gefloten?
Kan iemant, die een vrou voor moeder heeft gegroet,
De luften van de vrou hier laten ongeboet?
Voor my, ick fegge neen ; te meer, vermits de bloemen
De vrouwen fijn gelooft als eygen toe te koemen;
Ick fegge, dat'er niet foo wel en is befteet ,
Als dat een jonge vrou in hare luften eet.
Ick fegge, dat de man niet weert en is te trouwen,
Die midden in de dracht iet weygert aen de vrouwen;
Ick fegge, dat de man is vils en onbeleeft ,
Die aen de teere vrucht haer bede niet en geeft.
Maer, Hondi, lieve vrient! ick wil het u vergeven ,
Ten was u niet bekent, hoe dat'et is te leven
Met een, die haren man gewenfchte kindJrs baert,
En tot de fiele toe met haer gefelfchap paert;
Doch, om een grage keel niet in de luft te ftercken,
Soo is voor onfe vrou hier noodigh aen te mercken,
Dat haer de voile macht van fnoepen wort gejont,
Ten goede van de vrucht, en niet voor haren mont:
Daer fijn'er vry genoegh, die, fonder kint te dragen,
Haer ftellen voor een wit de luften na te jagen;
Daer fijn'er in het lant geduerigh even fat
Van koeck of fuycker-werck, en ick en weet niet wat;
Daer fijn'er al te veel, die hare ganfche facken
Vol ooft van deze kuft, vol Spaenfche fruyten packen;
Die, van der jeuget aen tot fnoepen aengewent,
Gaen kouwen door het huys en eten fonder end:
Daer fijn'er in de ftad, die, even als de mannen,
Ten goede van het huys de ganfche finnen fpannen ,
Sijn befigh aen den heert met enckel fnoep-bejagh,
En bieden aen den mont al wat de keele magh;
Wanneer dan opte noen de man komt aengetreden ,
En noodigh voetfel eyfcht tot fijn vermoeyde leden,

De periculo, fi quid denegetur gravidae, vide Joubertum des Erreurs popul. lib. 3. cap. 8.
Nereus Aurelius. —S'il eft bon (quand a la femme arrive quelque chore extraordinaire) de mettre la main a fon derriere. vid. Joubert. liv. 3. des Erreurs popul. chap. 7. S'il eft bon (quand
la femme eft grosfe) pour uvoir des enfans de bon efprit, de manger force Codignae. vid. Joub. bv. 3 chap. 8. oh it diet. qu'il vaut mieux manger de raifins.
1)
2)

3)

Sie de Hof-wetten van Petrus Hondius, die airin g feggen:

Dat fy haer in mijn hof niet vinde;

Geen vrou-menfch mach by of ontrent

Iliju Hof die wenft, dat hare loft

Sy elders als hier uytgebluft.

Hier komen fonder goet coufent,

Duch gaet fy fwaer en is met kiude,
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Soo vint hy menighmael, ten dienfte van den weert,

Noch pot ontrent het vuer, noch ketel aen den heert;
Of is'er iet bereyt, het wijf, dat van te voren
Den luft tot goede fpijs door fnoepen heeft verloren ,
Sit , ick en weet niet hoe , en fymelt aen den mont ,
Als of haer teere maegh geen fpijfe lijden kond:
Dit is een vuyl gebreck, dat niet en dient geleden ,
Maer voor een echte wijf is noodigh afgefneden ;
Ten koomt haer geenfins toe, ten is haer eygen niet,
Al watfe buytens tijts aen hare luften biet.
Ghy , wacht u , jonge vrou, befijden af to fnoepen ,
Maer wilt uw bed-genoot tot uwe tafel roepen ;
Want als het echte paer heeft alle dingh gemeen ,
Dan menght haer jonftigh hert te beter onder een ;
Als man en echte wijf, gelijck gepaerde fchapen ,
Te famen fonder twift op eenen leger
Te famen na de kerk , of elders henen gam ,
Dat wijft eon vaften bant van hare vrientfchap aen;
Als man en echte wijf, aen eenen difch gefeten,
Met eene koft gedient, uyt eene fchotel eten,
Dat is voor al het huys een aengenaem geficht;
Ghy, maeckt dit oock een deel van uwe vrouwe-plicht.
't Is hier de pijne weert wat breeder af te fpreken ,
En even aen de mans te wijfen haer gebreken ,
Om dat oock onder hen gewisfe fnoepers fijn,
Niet van het groene fruyt, maer van den rijpen wijn.
Wat is'er menigh lurck tot brasfen foo genegen ,
Dat hy niet anders foeckt, als luft te mogen plegen !
Dat hy niet liever eet, als dat een vreemde weert,
Vry totte meefte koft, bereyt aen fijnen heert!
Waer eenigh "lieu gewas koomt uytter aerden rijpen,
Waer dat'er iemant weet afperges aen te wijfen,
Waer iemant vint te koop een vroegen abrikock ,
Of dat'er iemant pluckt den eerften artifock ,
Waer iemant jonck patrijs of quackels heeft bekomen ,
Waer iemant nieuwen molt heeft opte kay vernomen ,
Waer dat men oefters roept, of verfche fehelle-vis ,
Daer voeght het lecker volck de buycken aen den dis;
En al maer buytens huys; daer fijn de befte brocken ,
Daer is de rechte plaets om uytte borft te jocken ;
De vrouw heeft onder dies alleen den vuylen ftanck,
Of van de voile maegh, of van den heeten dranck.
Wat is'er menigh man, die by de drinck-gefellen
Sich weet, in fijn gelaet, foo kluchtigh aen te ftellen ,
Dat yder die het fiet, uyt luyder kelen lacht,
En hanght hem aen den mont tot in de midder-nacht!
Maer als men wijf en kint by wijlen fal vermaecken ,
Dan fit daer ode nurck met opgefchorte kaecken ,
Dwers, korfel, ongefint, berooft van alle foet,
Gelijck een leelick fpooek , dat fielen pijnen moet.

Ghy, tracht, o gunftigh man! dit him gebreck te laten,
En doet gelijck de bien, die niet als honigh-raten
En brengen in den korf; het is een Ilimme daet ,
Indien een echte man fijn vreughde buyten laet.
Als nu de milde God u kinders heeft gegeven ,
En dat uw beyder jeught in haer begint te leven ,
Siet daer een foete vreught , een wettigh tijt-verdrijf,
Ten goede van den man, en van het echte wijf.
Hier is de juyfte ftont, dat alle moeders poogen
Het nieu-geboren kint met eygen bloet to foogen '),
't Is onrecht dat het wijf ontrent een teere vrucht
Niet gunftigh ftelt to werck de ware moeder-fucht.
Gebruyckt , o jonge vrou, gebruyckt uw weerde gaven ,
Gebruyckt het edel foch om uwe vrucht te laven:
Niet dat een eerlijck man ter werelt liever fiet,
Als dat een lieve vrou haer kint den tepel biet.
De boefems dieje draeght, foo geqftigh opgefwollen ,
Soo kunftigh uytgewrocht, gelijck yvoire bollen ,
En dienen niet alleen tot cierfel van het lijf,
En minder totte pronck van eenigh dertel wijf:
Gewis die weerde (chat, die lieffelijcke bergen ,
Die knoppen van de roos is ander dienft to vergen ,
Als ick en weet niet wat, als hand en oogeluft:
De dorft van uwe vrucht die dient'er mee gebluft;
Dat is haer eygen wit. Eylaes! de kleyne dieren
En vinden geen vermaeck noch in de fware bieren,
Noch in de Rynfche druyf, noch in de malvefey;
Aileen uw reyne melck kan ftillen haer gefehrev.
Siet alle dieren aen, die in de diepe kuylen ,
Die in het woefte bofch, of in de rotfen fchuylen ,
Niet een van al den hoop foo vinnigh of verwoet,
Dat niet met eygen borft fijn kleyne jongen voet.
Hoort noch, o weeligh volck ! men kan u vogels wijfen ,
Die boven menigh wijf hier over fijn to prijfen :
Let op den vleder-muys , 't is waer , een felfaem beeft ,
Maer van beleefden aert, en van een fachten geeft;
Die vogel is alleen van al de fnelle dieren ,
Die met een lichte vlucht ontrent den hemel fwieren,
Die vogel is alleen die foch en mammen heeft,
En uyt een voile borft fijn jongh te fuygen geeft;
Die vogel (foo het fchijnt) koomt by de menfchen leven ,
Om menigh dertel wijf haer les to mogen geven ;
Ghy, die een vleder-muys bout voor een leelick dier,
Verachtfe waerje wilt, maer prijft haer immers hier.
Waer fal ick vorder gaen? de planten aen der heyden ,
Het koren op het velt, de kruyden in de weyden,
De boomen in het bofch, de bloemen in den hof ,
Vol-queecken haer gewas tot haren grooten lof:
Siet, hoe de boomgert-man verfoeyt de fnoode tacken ,
Die haer gewasfen fruyt ter aerden laten facken ,

1) Combien d'heures l'enfant doit eftre fans tetter, quand la femme eft accouchde, et qu'eft ce qu'on lay doit donner premierement, vid. Joubert liv. 5. chap. 2. Item de la nouriture de
ruccouchee, lib. et chap. eod. De meur Penfant 5 toute heure qu'il eft ord, et a doit avoir certaines heurer A tetter, liv. 5. chap. 9.
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Eer dat'et is gel peent: geen boom en is'er goet
Die niet fijn teere vrucht tot voile rijpte voedt.
Het was u groote vreught, eens binnen u te dragen
Jet ick en weet niet wat, dat noyt de menfchen fagen;
0! nu het u befiet en op fijn moeder lacht ,
Soo laet uw moeder-fucht vernieuwen hare kracht;
Wilt uwes eygen vieys en uwer vrucht erbermen,
Nadien het teer gewas tot u begint te kermen,
Tot u fijn handen reyckt, en klopt aen uwe borft ,
Om daer, gelijck het dient, te laven fijnen dorft.
't Is vry een wijt verfchil als eyge moeders foogen ,
En met een open borft een gunftigh hert betoogen ",
Als dat een vreemde min het kint te voeden heeft,
En dickmael ongefint geftoorde borften geeft;
Sy, die een teere vrucht laet eyge borften fuygen ,
Sal tot de foete plicht haer leden willigh buygen,
En fchoon het doet haer wee, fy acht de pijne niet,
Maer voelt een Rage vreught, als fy haer maeckfel feet;
Als maer de kleyne mont nu wat begint te quelen,
Te gapen naer de mem, en mette borft te fpelen,
Dat maeckt een geeftigh fogh, al was'et eerft befwaert ,
Gelijck de guide fon een droeven hemel klaert.
Gebruyckt dan , jonge vrou, gebruyckt die reyne flesfen;
Om aen uw teere vrucht fijn dorft te mogen lesfen;
Een die haer kinders baert, is moeder voor een deel,
Maer die haer kinders fooght, is moeder in 't geheel.
Een van de Roomfche jeught heeft defe leer geweten,
Heeft dit geheele Ruck met reden afgemeten;
Hy, met. een rijcken buyt, was op een feker tijt
Gekomen in de ftadt, gekomen uytten ftrijt;
De moeder van den helt gingh haren loon gemoeten ,
En die fijn voefter was quam oock den ridder groeten ;
Hy boot fijn moeder aen een riem, een kleyn juweel,
Maer aen het voedfter-wijf al vry een grooter deel ;
De moeder ongefint, en met befchaemde wangen,
Begon in grooten ernft haer reden aen te vangen:
„Hoe, Gracche! weetje niet dat ick uw moeder ben,
En geen in dit geval beneven my en ken?
Ick was die u ontfingh, ick bracht u in het leven ,
Waerom mijn eere dan een ander wegh gegeven?
Ghy dwaelt door onverftant, of doet het recht gewelt ,
Om dat een vreemde min is boven my geftelt."
„Al fachtjens, moeder, facht, gingh hier de ridder feggen ,
Wat voor u fchijnt te doen is licht te wederleggen :
't Is waer, ick ben de vrucht in uwe jeught geteelt,
Maer dickmael wort een kint, oock als de moeder fpeelt.

Ghy droeght my, 't is bekent, na dat ick was ontfangen,
En leet om mijnent wil niet weynigh herte-prangen;
Ghy hebt my binnen u een ruymen tijt gevoedt,
Maer 't is geen ware gunft al wat gefchieden moet:
ITw daet en haer gevolgh, die niet en is te prijfen,
Kan door een vafte ,pey1 uw fwacke liefde wijfen:
Ghy waert als geenen tijt gefcheyden van de vrucht,
En fiet , terftont verdween uw gantfche moeder-fucht !
Soo heeft ghy beter mocht, al was'et tegen reden ,
Soo lietje defe vrou in uwe plaetfe treden;
Die heeft my jaren langh met hare borft gelaeft,
Terwijl ghy aen de jeught den losfen breydel gaeft;
Die heeft fich niet ontfien haer plichten uyt te voeren,
Schoon oock aen alle kant haer rauwe tepels fwoeren;
Die heeft niet eens gevreeft, oock met een harde borft,
Te laven mijnen brant, te lesfen mijnen dorft;
Die heeft tot aller tijt, oock in de koude nachten,
Mijn fwackheyt by geweeft, mijn fchreyen willen achten,
Mijn leden, fchoon befmet, met handen aengetaft ,
En ftaegh op mijnen dienft in alle vlijt gepaft.
Ey, laet u mijn beleyt niet buyten reden dencken,
Of fchoon ick boven u haer eere met gefchencken ,
Ick ben van a ('t is waer) maer oock van haer gevoet,
Van haer met reyne melck, van u met enckel bloet;
't Is licht in dit geval uw plichten of te fcheyden ,
Daer is een wijt verfchil te vinden tusfchen beyden,
Sy droegh my opten hals, en ghy in uwen fchoot,
Sy met een vryen wil, maer ghy uyt enckel noot."
Daer gingh de moeder heen met tranen op de wangen,
Met droefheyt in den geeft en felle fpijt bevangen,
Vermits fy in 't gedingh haer wille niet en had,
Daer juyft haer eygen loon alleen als rechter fat.
Leert dit, befcheyde vrou, met reden overleggen,
En weeght in uwen geeft wat voedfter is te feggen ;
Weet , dat uw goede naem van haren glans verlieft,
Indien uw weerde vrient een tweede moeder kieft.
Wanneer een deftigh man laet vreemde minnen hueren,
Dat fchijnt te fijn gefeyt: het wijf heeft malle kueren ,
Of al te vyfen kop, of al te ftegen neck;
Wat heeft een teere vrucht te fuygen haer gebreck ?
Het fal in tegendeel uw goeden aert betuygen,
Indien men kinders fiet aen uwe tepels fuygen,
't Is eere voor de vrou, wanneer de man gedooght ,
Dat fy een aerdigh kint uyt haren boefem fooght.
Maeckt hier geen onderfcheyt, laet alle frisfche vrouwen,
Hoedanigh datfe fijn, haer eyge vruchten houwen 3',

I) Semper et lac et fpiritns maternus longe magis ingenij, atque incrementa corporis anget. Columell. 1.1num quodque enim naturaliter ex eo aliment= accipit, ex quo generatum eft. Tit
unicuique rei in faa matrice melius eft, et perfectior in ea exiftit qahm in alia (quod in plantis alio tranflatis apparel), ita qnoque falubrins et melius eft nutrire foetus illo laete cum quo habet
naturalem cognationem, tin= alieno. Befold. lib. 1. Pol. cap. 10. num. 30.
2) Is fuit nobilis juvenis ex Gracchoram familia, patre tamen incerto: utitur hoc exemplo Stef. Guazzo de la Converf. civil. liv. 3. Joubert des Erreurs popul. liv. 5. chap. 1.
3) Matres fah) ipfae nberibns infanta alere debent, nullo nobilitatis five humilitatis habito refpectu. Recker. difput. pract. N. Prob. 18, Tholof. 14. c. alt. Card, de varlet. 1. 8. Richter axiom.
:meonomie. 47. Befold. ad 1. 1. ff, de juft. e jar. quaeft. 34.
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En foo daer eenigh menfch van adel maeckt gewagh ,
Maeckt, dat het voedfel felfs oock edel wefen magh:
Maer, defen onverlet, ick vinde menigh-werven,
Dat oock een eygen kint magh uwen boefem derven ;
Want, fijt ge geyl of boos, of met de kop gequelt,
Soo kieft een ander min, die beter is geftelt ".
't Is dienftigh aengemerckt, als jonge vrouwen foogen,
Dat fy niet aen het volck haer naeckte borften toogen,
Voor al niet, als de jeught, te voren haer bekent,
Sit by, fit over haer , of immers daer ontrent;
Sy doen een eerbaer werck, die hier den boefem decken,
Of uyt de kamer gaen, of elders haer vertrecken;
Weet, dat een dertel wicht, tot vuyle luft gelint,
Geen aengenather dingh, als naeckte leden vint.
Is 't niet een felfaem (tuck, dat, oock in onfe dagen,
De grooten van het lant den boefem open dragen 2),
En toonen alle man dat voor een weerden vrient
Verfegelt, toegedaen, en opgefloten dient ?
Hoe plagh een ydel oogh hier op te komen loeren ,
En door een ftil gepeys de luften om te roeren
Tot aen het diepfte mergh! hoe menigh dertel quant
Ontfanght uyt dit geficht een ongetoomden brant!
Ten is met geenen mont ten vollen uyt te drucken,
Waer toe het los geficht de fiele weet te rucken;
Hoe verre dat het vyer door al de leden fchiet,
Wanneer de losfe jeught een naeckten boefem fiet:
Dat Paris van de luft foo diep is ingenomen ,
Is by Helene felfs ten deele by gekomen,
Sijn licht-ontfteken hert ontfingh een fnelle vlam,
Om datfe wat te bloot uyt hare kamer quam 4':
Als Strato by geval een naeckte maeght beloerde,
Hy viel in heeten brant, die hem de finnen roerde ;
Ey fiet, de jonge wulp en fijn geminde fterf,
Eer dat by eenigh lief van hare gunft verwerf 5):
Dat Caracalla viel (gewis te fijner fchande),
En door een hittigh bloet in vuylen luften brande,
1)

Quant h moy (diet Joubert) je foie loge

Nam hier fijn oorfprongh uyt: een fchoon, maer nigh wijf
Verlockte fijn geficht ontrent haer naeckte lijf 6).
Wat poem ick weerelts volck? ach! David is gevallen
Niet totte luft alleen, maer tot een dadigh mallen,
En fiet, dat in den man de boofe luften blies,
Dat was een fchoone vrou, die hare leden wies 7).
Ick achte, dat de geeft van fchilders en paten
Dit oock in ouden tijt ten vollen heeft geweten;
Want om te beelden uyt de rancken van de min,
Soo voerd' het geeltigh volck een naeckten jongen in 8).
Actaeon wort een hart, en vraegje naer de reden?
Hy fagh de jacht-godin en hare bloote leden,
Een belt, een dapper man, een prins van hoogen geeft,
Siet maer een naeckte vrou, en is terftont een beeft;
Een beeft vol geyle fucht, gelijck het wort befchreven;
Een beeft door hittigh bloet tot luften aengedreven,
Een beeft dat grilligh is, en tracht te fijn gepaert,
En buyten fijn geflacht en tegen fijnen aert 9'.
Wilt u dan, jonge vrou, voor defe klippen hoeden,
En laet uw fchoone borft geen vuyle tochten voeden;
Maeckt, datje voor het volck uw teere leden deckt,
Op datje geenen menfch in beefte-luften treckt.
Doch, foo daer iemant is, die, na een anghftig poogen,
De vrucht van hare jeught geen macht en heeft te foogen ,
Als 't immers wefen moet, foo let, vriendinne, let,
Wie datj' in uwe plaets als tweede moeder fet:
Laet iemant eenigh lam een geyten-elder fuygen,
Het krijght een geyten aert; de wolle fal 't getuygen:
Want fchoon fijn eerfte bont was uytermaten facht,
Het krijght door geyte-melck een harde geyte-vacht
Men leeft van feker kint, in bosfchen opgetogen,
Dat uyt een vuyle feugh fijn voetfel had gefogen,
En als het grooter wert en hooger was bejaert,
Soo had'et in der daet een rechte feugen-aert ''';
Ten was niet uytten dreck, uyt modder niet te keeren,
Het rolde in het Ilick, oock mette befte kleeren;

que fi ma femme eftoit entachee d'aucun vice que je fceusfe, je ne permettrois aucunement qu'elle alaitaft nos enfans, et ainfi le doit faire

chacun , liv. 5. chap. 1.
Et fuper objectat tennis velamina telae ,
Jam cunctaa ofteudit
Jam celare finnm fimnlat, mammarque coMeet,
2) Alludit Beza in praefatione Poetics in David. Pfalm. pcenitent.
Nudato , pulchra mentitur imagine divan.
open, colloque fuperbe
3) E. Hieronymus ad Demetriadem fcribens : Ilia, ait , fit tibi pulchra, illa amabilis, illa habenda inter focias, quae nefeit fefe esfe pulchram , et procedens in publicum non pectus , DOD colla
denudat , nec pallio revoluto cervices aperit. Vid. Plutarch. aux Precept. de manage num. 28.
Cam Menelaaeo furgeret 6 thalamo. Propert.
4) Ipfe Paris nuda fertur perijsfe Lacena,
5) Ariftoclea, puella formofisfima , cam, Jovi facrificium factura , nuda a Stratone vifa esfet , amore, magno utriufque malo , juvenem incendit: nem cum eadem illa a Callifthene amaretur,,
nuptiarum die amautum manibus eft difcerpta. Strata autem in omnium confpectu, fupra ipfam virginem ferro fefe jugulavit. Plutarch. in amator. narrationibus.
6) Elius Spartianus, gravis hiftoricus , retulit, quad cam Julia Antonini Caraeallae Imperatoris Romani noverca, mulier forma eleganti et egregia, fe maxima parte corporis coram Antonino
ipfo, quafi per negligentiam, nudasfet, eaque nude confpecta dixisfet, Antoninus , libidine aeftuans: Vellem , fi liceret , refpondisfe fertur : Si libet, licet: an te nefcis Imperatorem esfe, et leges
dare, non accipereP quo audito Antoninus ad obenndum fcelus andacior factus , novercam uxorem duxit; cujus rei non nihil etiam meminit Bald. nofter in cap. 1. Colum. ult. de Conftitut. et late
Tiraquell. leg. 4. connub. num. 12. et feq.
7) 2 Reg. 11. De qua re loquens Auguftinus in Ebro de honeftate mulierum: David, inquit, ille fanctisfimus , mille pasfionibus presfus , vidit mulierem nudam , et ftatim homicidium fimul
fecit et adulterium.
8) Memorat Plin. lib. 36. cap. 5. fimulachrum Cupidinis nudi in Pario Colonia Propontidia opus eximium Praxitelis , fed et eundem nudnm depiugit Philoftratus in imaginibus , quin et ipfius
mater Venus, fcortornm praefes , it ftatuarijs et fculptoribus nuda depingitur,, ut pasfim memorant Lacianus et Theodoretus Cyrenenfis. Et Arnobius adverfus gentes difputat. lib. 6. ad libidinem,
inquit, concitat Venus nada. Et pasfim poeta ; nuda Venus madidas exprimit imbre comas. Ovid. nudae recede Venus, Mart. etc. rations pnlchras tradit Fulgent. lib. 2. Mytholog. vel quod
affectatores fuoa nudos dimittat , vel quod libidinia crimen nunquam its fit celatum, quin tandem prodatur, , vel quod nudis maxime conveniat , vel quia (quod jam diximus) nudit y; ad libidinem provocet.
9)
10)
11)

Cervnm in hieroglyphicie hominem libidinofum fignifleare ob infignem animantis iftius lafeiviam , et Veueris etiam externae, nt ferunt , appetentiam. Vid. Joh. Pier. lib. 7. hieroglyph. cap. 10.
Stefano Guam de la civil. converf. lib. 3. Joubert. lib. 5. Error. Pop. cap. 1.
Vives lib. de Chrift. fcemin. cap. de educat. virgin.
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Het vont fijn beften dranck ontrent een vuylen plas,
En niet en acht'et fchoon, als dat'er leelick was.
Het is een Frans gebruyck een geytjen uyt te kiefen,
Wanneer de voedfter-wijfs haer eerfte fogh verliefen ,
En dan foo koomt het kint, fo dickmael als het dorft ,
En voeght fijn teere mont ontrent de geyte-borft;
Het wicht aldus gevoet, heeft wondervreemde grillen ,
Heeft, ick en weet niet wat, dat niet en is te ftillen
Het trippelt alle tijt, en ftaegh een nieuwen fpronck,
En heeft fich over al gelijck een geyte-jonek.
Treet vorder,, mijn vernuft, om yder een te toogen,
Hoe veel het ganfche lant leyt aen het kinder-foogen;
Koomt hier, S jonge vrou, en hoort een vreemt geval,
Dat u het krachtigh fogh voor oogen ftellen fal
Veel adels uyt het hof, veel ridderlicke mannen ,
Yeel herders uyt het wout, te famen aengefpannen,
Gaen jagen opten wolf, die met een fellen taut
Verfcheurde wat hy vont in al het platte lant;
De tocht gaet dapper aen: een deel verwoede dieren,
Gedreven uyt het bofch, door roepen en door tieren,
Vervallen op een hoeck, daer menigh warre-net
Staet liftigh uytgebreydt, en na de kunft gefet:
Hier fta.en de jagers vaft om dit gebroet te quellen,
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Hier feet men menigh beeft ter aerden neder vellen,
Een wreede wollevin, wel van de grootfte flagh,
Vocht daer een langen tijt, tot datfe neder lagh;
Hy, die het monfter treft, vint fich in haeft befprongen
Niet van een ander beeft, maer van een naeckten jongen,
Out, foo het fchijnen mocht, ontrent de feven jaer,
Die huylde door het bofch, en maeckte vreemt gebaer;
Hy was van bruyne verw, en toond' een felfaem wefen,
Sijn hayr door al het lijf als borftels op-gerefen ,
Sijn nagels wonder lanck, fijn ftemme bijfter wreet,
Men hoord' een luide galm, maer echter geen befcheet.
De jagers, die het kint in dit gewoel vernamen ,
Sijn dapper in de weer, en voegen hen te famen,
Daer ftaet de jongen vaft, daer wort hy opgevat,
En van de rouwe jeught gedragen in de ftadt;
Maer fiet, het menfche kint wil geene menfchen kennen,
Noch by de menfchen fijn, noch by de menfchen wennen;
Ten fpreeckt geen menfchen tael, maer eenigh dom geraes,
Ten wil geen menfchefpijs, maer niet als bloedigh aes;
Het fchopt de pap-pot om, het bijt die hem genaecken,
En wat de keucken fchaft en kan hem niet vermaecken;
Sijn wefen is verwoet, en bijfter onbevreeft,
Het beelt gelijck een menfch, de refte maer een beeft;

1) Wonderbare gefehiedenisfe voor waerachtigh verhaelt by Simon Goulart. in het tweede deel van fijn wonderbare en gedenckweerdige Hiftori5n, chap. Enfant eflev6 parmi les Loupe. Je vay
(diet il) defcrire une hiftoire qui fat reeitee (moy prefent) par monfieur de Hamiere, au jour S. Andre 1563, devant monfieur Frere du Roy Charles, qui depths a efts nomme Henry troifieme,
Roy de France, c'eft qu'es forefte d'Ardenne , etc.
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Met vaften niet te min, tot op gefette tijden,
En weder, als het dient, hem eten voor te fnijden,
Soo wert het felfaem kint ten leften noch getemt ,
Sijn wilde fucht verjaeght, fijn harden aert gedemt.
Hier dient voor al bemerckt en waer te fijn genomen,
Hoe dat een menfche-vrucht is in het bofch gekomen,
En door . wat ongeval een redelicke fiel
Tot bloet en rauwe fpijs, tot beefteluften viel :
Eens als de koude lucht haer rijm begon te worpen ,
Soo was er fchamel volck uit veelderhande dorpen
Getogen in het bofch, gevallen in het wout,
En kapte daer het viel, fijn noodigh winter-bout;
De wachters, die de forgh van alle groene dreven ,
Van boomen, van het wilt, van haegen is gegeven,
Sijn dapper in de weer, om even dit gewelt
Te weeren van het bofch, te drijven uyt'et velt;
Soo haeft fy mette item maer aen het wout genaecken,
Soo kraemt een ieder op, en pooght hem wegh te maecken;
Een deel laet in het bofch al wat'er is gekapt,
Een deel laet bylen felfs, om niet te fijn betrapt.
Een vrou, die met haer kint was tot den houw gekomen,
Door onverwachten fchrick ten hoogften ingenomen,
Geeft fich met al het volck foo jachtigh opte vlucht,
Dat fy door grooten haeft daer laet een teere vrucht:
Sy gaet in defen angft een ruyme wijle dwalen,
Tot nae een lange wijl de fon begon te dalen,
Doen keertfe wederom , maer fy (eylaes!) en vint
Noch haer vergeten tuygh , noch haer verlaten kint.
Strax hier op naer het dorp, om vrienden, bueren , magen,
Om ieder diefe kent naer dit verlies te vragen;
Sy roept'et door het bofch, fy klaeght'et alle man,
Sy fpreeckt de wachters felfs, maer niemant weet'er van:
Hier over is de vrouw in groot verdriet geflagen,
Haer man is ongefint, de rechter laetfe dagen,
En doet een hoogen eyfch, en maeckt het wijf verdacht
Haer kint met eygen wil te hebben omgebracht:
Sy , van een kleyn beleyt , en kleynder van vermogen,
Is met haer droeven man in ftilte wegh-getogen,
En federt haer vertreck en heeft men noyt verftaen,
Waer dit verdrietigh paer te famen is gegaen:
Dan, wat het kint belanght, men hout, op vafte gronden,
Dat, als het van den wolf was in het bofch gevonden,
Het, na dier beeften aert en aengeboren kracht,
Is in het duyfter hol fijn jongen toegebracht.
(Veel fchrijven dat het beeft fijn vreesfelijcke tanden
Kan voegen na den roof, gelijck als menfchen-handen ,
En dat het fchapen felfs kan dragen in den mont,
En evenwel het vee kan laten ongewont) 1),
Sijn jongen, foo het fchijnt, te voren fat gegeten,
En hebben op het kint niet happigh aen gebeten,
Maer, door het voorigh aes ontfteken van den dorft,
1) De lupo, agnos ferente, vide Allan= hiftor. de Aninialibus lib. 12. cap. 31.

Sijn met een grooter lift gevallen aen de borft;
Hier meynt men dat het kint, als onder hen gelegen,
De fpenen van den wolf heeft in de mont gekregen,
En dat hier uyt het beeft, verweckt tot beter fucht,
Het kint heeft aengeveert, gelijck een eygen vrucht.
't Is menighmael gefien, gelijck men kan betuygen,
Wanneer daer eenigh beeft komt vreemde borften fuygen,
Dat ftrax het voetfter-dier het fuygelingh bemint,
Niet als een vreemt gebroet, maer als een eygen kint;
Siet, wat de borft vermagh! misfchien om defe reden,
Soo heeft de felle wolf het menfchen-kint geleden;
Doch hoe het wefen magh, of wat'er is gefchiet,
Men twijfelt aan de faeck en hare waerheyt niet;
't Is ja het eygen kint, dat, in het bofch gebleven,
Had by de feven jaer in 't wilde moeten leven,
Dit blijckt eerft uytten tijt, die' op den jongen paft,
Maer dit bewijs alleen en ware niet te vaft;
Men weet op beter grout de faecke na te fporen,
Om dat men aen het kint, juyft als het was geboren,
Een felfaem overfchot van kleyne leden vant,
Ses teenen aen de voet, fes wingers aen der hant;
Dies als de ganfche buert quam, met, een groot verlangen,
Het vreemde maeckfel fien, wanneer het was gevangen;
Soo wert er vaft geftelt , dat hy de jongen was,
Wel eer door ongeval verloren in het Bras.
Het kint, door goet beleyt van wreetheyt afgeweken,
Begon op d'achtfte maent naer menfchen aert te fpreken,
Ontdeckt voor al het volck, hoe dat by was gevoet
Met vices van eenigh beeft, of met geronnen bloet;
Seyt mede, dat de wolf en alle wilde dieren
Hem plegen over al te ftreelen en te vieren;
En dat'er nimmermeer een fchaep en was gevat,
Of dat by met'et beeft oock van de bouten at.
Ten leften, als het kint vergat fijn vinnigh woeden,
Soo woond'et in het dorp, en leerde fchapen hoeden;
't Is neerftigh om de koft, en veerdigh over al,
En vlytigh in de weer, en yder lief-getal.
Maer hoort een felfaem dingh: noyt fchapen hem bevolen
En worden aangeranft, of van het wilt geftolen,
Geen heir, geen loofe vos, geen dier van 'al het wont,
En beet aen eenigh vee, den jongen toe-betrout;
Al wat hy metter hant maer eens en quam te raken ,
Dat fagh men nimmermeer by eenigh dier genaken ;
Men hout, dat om de kracht van fijnen wilden aert
De kudde was bevrijt en voor het wilt bewaert:
Dit bracht hem groote winft, want als de lieden fagen
Dat oock fijn fpeeckfel felfs was machtigh wegh te jagen
De klaeuwen van den wolf, foo bracht hem ieder gelt,
En kocht van fijner hant de vrydom van het velt;
Dit bleef den jongen by geheele feve jaren,
En doen is defe kracht allenxen wegh gevaren,
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Soo dat voortaen de wolf fijn ouden vrient vergat,
En fonder onderfcheyt van alle fehapen at ".
Leert hier, o jonge vrou, wat onbekende vlecken
liw kinders nyt de melck van vreemde borften trecken;
Leert hier, o jonge vrou, gelijck de daet betuyght,
Dat iemant beeftigh wort wanneer by beeften fuyght.
Hoe menigh eerbaer wijf heeft dochters opgetogen,
Die buyten alle tucht en in het wilde vlogen!
Men wilt niet hoe het quam, maer die het onderfocht ,
Vont dat haer voefter-wijf niet veel en had gedocht.
Hoe inenigh aerdigh kint, gefont en wel geboren,
Heeft door een fnoode min fijn eygen aert verloren!
Het is een goede leer, het is een oude vont:
De vifch aert na de zee, de plante na den gront.
Wie goede kinders heeft, en niet en wil verliefen,
Die leere met befcheyt een goede voefter kiefen 2',
En dat op defe peyl: let op een handigh wijf,
Van leden wel gemaeckt, en van een vleefigh lijf,
Van aengename verw, en fuyver aen de tanden,
Geboren in den ringh van onfe Nederlanden ,
Niet root ontrent de nous, niet elders ongefont,
En die geen vuyle Itanck en aesfemt uytten mont,
Niet al te bijaer fchrael, niet al te feer gefwollen,
Met brasfen niet gewoon haer leden op te vollen,
Niet in haer eerfte jeught, niet al te feer bejaert,
En die voor defe mael een foontjen heeft gebaert 3' ;
Die niet en is gewoon, door fpijt en hevigh kyven,
Of door een mallen angft haer vruchten of te dry ven,
Niet treurigh uytter aert, of die geduerigh klaeght,
Of die een versfen rouw in haren boefem draeght;
Niet tot onguere luft, tot fnoepen niet genegen,
Die voor een dertel wicht niet bloot en heeft gelegen,
Die in onkuyfche jock haer vreughde niet en raept,

Die niet te veel en drinckt 4', en niet te vaft en flaept
Haer tepels root en gaef, haer borften blau-geadert,
En van een vafte ftof, en ront in een vergadert;
Haer fogh van foete gem, niet fchrael, en niet te vet ,
Maer dat rich om een hayr, of op een nagel fet.
Siet daer een rechte min, gelijck'er naer het leven,
By lieden van de kunft is geeftigh af-gefchreven:
Doch foo ghy deefe flagh niet byder Kant en vont,
Ten minften brenght het 'tuck foo na ghy immer kont;
De fnelle jaren gaen, uw teere fpruyten rijfen,
Dus pooghtfe van der jeught haer plichten aen te wijfen.
't Is goet, dat iemant komt uyt eenigh goet geflacht,
Maer 't is al nutter dingh wel op te fijn gebracht:
Hoort, moeder, hoort uw les: 't is niet genoegh te baren,
Het kint is uw beflagh tot aen de feven jaren;
Het kriecken van den dagh, fijn jeught, en eerfte gront,
Beftaet in uw beleyt, en hanght aen uwen mont:
Ghy moet het rouwe lant als totte vrucht bereyden,
Befpitten, open doen, met greppen onderfcheyden,
Het onkruyt roeyen uyt, oock van den eerften dagh ,
Op dat uw weerde man daer namaels faeyen magh.
Wat is'er menigh wijf, dat niet en plagh te pasfen
Op dit gewichtigh ftuck, maer laet de kinders wasfen
Woeft, dertel, quaftigh, rau, vol bochten, onbefnoeyt ,
Gelijck het wilde rijs in dichte bosfen groeyt!
Wat is'er menigh wijf, dat liever heeft te praten,
Die liever heeft te gaen laveyen achter ftraten,
Als met een ftillen geeft haer kint te wijfen aen
Wat nu, wat naderhant is nut te fijn gedaen!
Wat is'er menigh man, die mette ganfche finnen,
Die met den lijve woelt , om goet te mogen winnen,
En laet fijn weerde kint , fijn alderbefte (chat ,
Onvruchtbaer henen gaen, als ick en weet niet wat!

1) Nee fane fingulare hoc eft exemplum: bomines enim a brutis nutritos esfe, rarum in Hiftorijs non eft. Perunt enim Cyrum, Mandanae filium , a cane nutrition fitisfe: Telephum, Aganes
et Herculis filium, ab equi: fed et Alopes Priamique Eton Alexandrum feribunt ab nrfa educatum esfe: .giftum verb, Thyeftae et Pelopiae filium, capra, ficnt Elianus memorise prodidit:
fed proprius ad rem, de qua agimus, accedit id, quod Joh. Camerarius in Medit. Hiftor. part. 1. cap. 75. fcriptum reliquit, ex additionibus Lamberti Schatnaburgeutis de rebus geftis Germanorum
id fe habere asferens: Anno, inquit, M. D. XLIV. quidam puer in partibus Hasfiae eft deprehenfus. Hic ficut poftea cognitum eft, et ipfe retulit, quum trium esfet annorem, a lupis eft raptus
et mirabiliter educatus, nam quameunque praedam lupi pro cibo rapuerant, femper, meliorem partem fumentes, ipfi ad vorandum tribuebant ; tempore vero byemis foveam fodientes, folia arborum
et alias herbas imponentes, puerum fuperponebant, et fefe circumponentee, fic eum a frigore defendehant; ipfum verb manibus et pedibus repere eogebant, et feeum currere tam diu, quoad ex
ufu eorum velocitatem imitabatur et faltus maximos faciebat; hic tandem ab hominibus deprehenfus, lignis circumligatus, erectus ire ad human= fimilitudinem cogebatar. Idem verb puer faepias
dicebat fe multo cantle cum lapis, fi in fe esfet, quam cum hominibus deligere converfari. Puer ifte in curiam Henrici Principis Hasfiae pro fpectaculo eft allatus. Hoc etiam eodem anno contigit
in Wederavia in villa Echtzel, ibi enim puer XII, annorum cum lupis erat in filva, quae vulgo dicitur Die Hardt, et in venatione a nobilibus hyberno tempore captus fuit. Hactenus Camerarius.
Similem fere hiftoriam refert M. Dresferus in libro, quem de nova et antique difciplina confcripfit. Reete hanc materiam exclamation hac concludit Camerarius: quis, inquit, hanc difparem
naturae converfationem non admirabitur? apparet lane verb dictum eafe confuetudinem esfe alteram naturam, imb interdum natura cafe potiorem. Aliam fere fimilem hiftoriam refert Goulartius, et
quidem noftri temporis admirab. hilt. lib. 1.
2) Vide notanda de nutrice eligenda apud Roderic. de Caftro de morb. muliernm lib. 4. c. 23.
3) Afgavoir s'il y a qneftion d'une fine; car le islet de celle, qui a faict un file, eft meilleur a nourir une fine, et au contraire ; voyez lee raifons an liv. 5. chap. 6. des Erreurs Popul. de
M, Joubert; vid. eundem ad quaeftionem, qui doit plus long temps tetter une fille en un fits, et combien chaeun, chap. 11. liv. 5.
4) D. Hieronymus Laetae filiam inftituens, nutricem vetat temulentam aut lafcivam fumi. Viv. lib. 1. de Chrift. fcem. cap. de educat. virg.
5) Il y a une remarquable hiftoire a ce propos au Remelt des hiftoires memorables de M. Goulart vol. 3. Je ramentoy (diet il) qu'antrefois j'ay ouy raconter au Seigneur Jofeph de la Scale,
docte entre les doctes de noftre temps, et que depnis j'ay leu dedans le beau difeonrs de la vie de Jule Caefar de la Scale, fon Pere: Entre cinq file, que Dieu luy donna, fut un nomme Odet,
duquel Jofeph fon frere difoit, et a eferit ce que je reprefente: Ce petit enfant avoit fi belle fawn, que le pere et la mere et tons ceux qui le regardoient, luy porterent une finguliere
bienveuillance. Le pere Paymoit merveilleufement, et neantmoins autant de fois jectoit lee yeux desfus, it froncoit le fourcil, paroisfoit trine, et de vifage abatis, jufques a foufpirer :
tellement que la mere, dame fort fage, cognut bien que le pere fe defioit de la vie de leur petit Odet. Sur ce ayant requis fon mart' de luy declarer la caufe de taut de foufpirs: garde vous
bien (dit il) de Bonner a noftre fill une nourice fujecte au vin; je prevois qu'il fera eftouffe; tons les fours it repetoit ceft advertisfement a fa femme, tant qu'elle ausfi s'en donna la peur a bon
efcieat. En cefte folicitude elle fe leve une nuict, et trouve la nourice dormante abouchee fur le vifage de Penfancon, de forte que s'en eftoit faict, fi la mere but tent foit pen differe de fe
lever; et but on beaucoup de peine a remettre Ins le petit; lequel efchappa un fecund et troifieme peril de mort, par ('intemperance d'une nourice yvrognesfe; qui fut caufe qu'on delaieta ce
petit encore been jeune, et fist commis nue fille de chambre pour le garder et gouverner, La pauvre mere eftimoit , pour s'eftre defaicte d'une mal•fage nourice, fon enfancon bien asfeure;

a

mais le pere l'advertisfoit de nefe der pas taut a la fille de chambre, et continuoit en fon trifte prefage; la gouvernante aimoit ardamment fon nourisfon, et en avoit un foing merveilleux. Mais
une nuict elk fut trouvee dormante avec le petit, aage de deux ens, eftouffe entre fes bras. Je n'en pubs eferire d'avantage.
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Daer fijn'er in het lant, die honden leeren fpringen,
Die quackels leeren flaen, die vincken leeren flngen;
En laten onder dies haer bloet, haer eygen vrucht,
En fonder goede leer en buyten alle tucht:
Is 't niet een felfaem dingh, in kleyne beufel-faecken
Te wroeten alle daegh, om groot beflagh te maeeken,
En in dat edel werck, daer op de werelt ruff,
Te wefen buyten forgh, to leven fonder luft ?
Voorwaer, die fijn gefin laet in het wilde groeyen ,
En niet als met gewin en is gewoon te moeyen,
Die is gelijck een menfch, die na de fchoenen fiet,
En acht de voeten felfs fijn eyge leden niet:
Ghy, let op defe plicht; 't is eene van de faecken,
Die u, en uw gelacht, en al de weerelt raecken ,
0 vrienden, weeght het thick! ghy queeckt in dit geval
De hope van den tijt, die namaels kornen fal.
Leert, jonge moeder, leert, oock van de minfte dieren,
Het kinder onverftant naer goede feden ftieren;
Niet dat'er eenigh man in vrouwen hooger prijft,
Als dat haer rijpe forgh de kinders onderwijft.
Doet als de nachtegael, die leert haer teere jongen
Hoe dat'er dient geneurt , of uytter borft gefongen ,
Hoe na de kunft gequeelt, en grof en weder fijn,
En hoe de laege ftem moet opgetogen fijn:
Maer foeckt den hemel eerft, en leert de jonge finnen
God vreefen, eere doen, en boven al beminnen;
Leert, hoe dat alle dingh is onder fijn gebiet,
En dat fijn wacker oogh oock in het duyfter fiet:
Leert, dat fijn vader-forgh een middel heeft gevonden ,
Om ons door fijnen geeft te trecken uytte fonden;
Leert, dat fijn eeuwig Woort , het onbevleckte Lam,
Ten goede van den menfch hier in de weerelt quam,
Hier in de weerelt fterf, en, weder opgerefen,
Sal by den grooten God, fal in den hemel wefen ,
Tot hy eens, op het left, en hier en overal,
Op al dat immer was een vonnis uytten fal;
Noch dient hier by gevoeght, hoe, in de lefte tijden ,
De goeden fijn verheught, de quaden fullen lijden ;
De goeden fijn getrooft, als Gode lief-getal ,
De quaden fijn geplaeght met eeuwigh ongeval.
Leert vorder uwe jeught de rechte waerheyt fpreken,
En door een foeten aert haer ftege finnen breken;
Het liegen is voor eerft een bijfter vuyl gebreck ,
Het ander, dat ick haet, dat is een harde neck.
Maer weeft doch hier beforght, dat uwe goede feden
Haer fchicken na de maet van uwe goede reden ;
Ghy, die een ander leert, gaet eerft in deughden voor,
Dat is hun , die het fien, voor al het befte fpoor ;
Leyt foo de jonckheyt aen , oock van haer eerfte dagen ,
Op datfe vierigh fijn het befte na te jagen;
Prijft veel de ware deught, en fpreeckt'er dickmael van,

En let op yeder kint, hoe veel het dragen kan.
Laet vorder uwe jeught bequame kunften leeren,
Dat fal haer groenen tijt en grijfe jaren eeren;
Dat is de befte fchat die t'huys en over-al
Haer teer-gelt, haer vermaeck, haer fteunfel wefen fat;
Dat is de befte fchat, die male wort gedragen
Uyt brant en krijghs-gevaer, uyt alle quade Ilagen ,
Die met fijn meefter fwemt tot aen de naefte ree,
Oock daer het ganfche kraem moet blijven in de zee;
Dat is de befte fchat, die niet en wort geftolen,
Al moet een vluchtigh man in vreemde landen dolen,
Geen rijck foo onbewuft, geen weerelt foo verwoet,
Die niet een geeftigh breyn en goede kunften voet.
Die wefen aen het kint als vader heeft gegeven,
Behoort'er by to doen het middel om to leven;
Hy pleeght geen ware fucht , geen rechte vader-gunft,
Die kinders heeft geteelt, en laetfe fonder kunft
En, om met goet beleyt hier dieper in te treden ,
Soo proeft uw jonck gewas, en fijn 'genegentheden,
Hebt acht met alle vlijt, en dat van eerften aen,
Waer op de fiele fpeelt, en hoe de finnen gaen;
Het is om niet gepooght, door ongetijdigh kijven ,
Een kint van goeden aert geduerigh aen to drijven;
Al waer het innigh hert is tegen aen gekant,
Dat wort to geener tijt de menschen ingeplant.
Wie is fijn leven oyt tot hoogen lof gekomen,
Die tegen fijn vernuft heeft Taken aengenomen?
Wie heeft'er oyt beroep ter eeren uyt-geftaen ,
Die tegen fijnen aert heeft dingen ondergaen?
Hier dient uw rijpe forgh wat verder in te dales
Des heb ick defe prent hier onder laten malen;
Ick wou, dat door het oogh u moghte fijn bekent,
Hoe vaft dat eygen aert is in de borft geprent:
Aenfiet dit finne-beelt, het fal u mogen leeren,
Dat aengeboren fucht is qualick of t2 keeren ;
Aenfiet dit enden-ey, by hinnen uytgebroet ,
Het wijft, als wetter hant, wat vrou nature doet:
De hinne wenft het jongh tot haer te mogen trecken ,
Sy wil het mette borft of mette vleugels decken ,
Sy klaeght als haren noot, maer efter geen gehoir:
Het dier heeft geenen luft als in het groene woir ;
En fchoon het aen de kant by wijlen is gedreven,
Noch heeft'et geenen fin om daer to blijven leven;
Want als het wederom of flick of water fiet,
Soo vint'et fijn vermaeck , de moeder haer verdriet.
Wie, fonder opten aert van alle dingh to mercken ,
Veel in fijn hersfens fmeet, en ineynt'et uyt to wercken ,
Die mitt fijn ganfche wit, of, wint hy fomtijts wat,
Het gaet al wederom den ouden kam-pad.
Het is een foete vont , en weerdigh om te prijfen,
De jeught door enckel fpel te konnen onderwijfen;

1) Confentaueum eft rationi et naturae, ut , qui vitam tribuerit, vivendi etiam facultatem praeftet. Bafil. Hexaem, horn. 8.
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Want als'er eenigh menfch op defe plichten paft ,
Soo wort de jonckheyt kloeck, en nimmer overlaft:
Ick weet een achtbaer man i ) die, fonder eenigh kijven,
Alleen uyt foete jock fijn kinders leerde fchrijven,
Hy gaf hem opte vloer, daer fat by in het fant ,
En wees een A een B te ftellen metter hant;
Al fcheen het ganfch beflagh tot fpel alleen te ftrecken ,
Soo leerde doch de jeught bequame letters trecken;
Siet, eer de fchrijver wilt, wat fchrijven was geleyt,
Soo was'er in de kunft een vafte gront geleyt.
Dit pleeghde defe vrient in veelderhande dingen,
En tot uytheemfche tael, en om te leeren fingen ;
Siet, wat een wijs beleyt! de jeught by hem geteelt
Heeft alle tijt geleert, en niet te min gefpeelt.
Het is de pijne weert hier naerder op te foecken,
Hoe dat men talen leert, oock buyten alle boecken ,
Oock in het vaderlant, en fonder ongemack,
Oock buyten alle forgh, en fonder harde plack:
Hoe moet, eylaes! de jeught van onfe tijden dolen
Of in een ander lant, of in de vreemde fcholen,
Eer datfe talen leert, en llechts alleen bevroet,
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Dat maer de voorfte deur der kunften open doet :
Befiet eens Griecken-lant, befiet het oude Romen,
Daer vloeyden konften uyt als met geheele ftroomen;
Vraeght iemant, waerom dat? haer kinders altemael
Die fogen uytte borft de rijcke moeder-tael:
Men leerd'er in de wiegh en midden in de lueren,
Dat hier een geeftigh kint met pijne moet befueren;
Men leerd'er in het fpel, en met den eerften tijt,
Daer in dat onfe jeught haer befte jaren flijt.
Maer iemant fal misfchien hier over komen vragen,
Of niet een geeftigh kint, oock nu in onfe dagen,
Door eenigh kloeck beleyt kan worden bygeftaen,
En leeren vreemde tael oock fonder fchole gaen:
Voor my, ick ftelle vaft, dat alle jonge finnen
Sijn heden oock bequaem om tijt te mogen winnen,
Gy, feght ons, mijn vernuft! wat dienftigh is gedaen,
Ghy vaders, koomt'er by, en hoort de reden aen:
Gaet, kieft een eerlick man, in talen wel bedreven,
En laet hem van der jeught met uwe kinders leven,
Met laft om niet een woort te fpreken als Latijn,
Soo fal de Roomfche fpraeck haer eerfte tale fijn 3) :

1) Defe is geweeft de heer Chriftiaen Huygens (de vader van den dichter Conftantijn) , nu onlancx overleden, in fijn leven Secretaris des Raets van State ; in wiens nakomelingen onfe
eeuwe de vruchten van desfelfs loffelick beleyt met groot vergenoegen is genietende.
2) De voorgenoemde heap Huygens leerde fijn fonen de noten van de Mufijck aen de knoppen van haer wambays , ende dat al fpelende.
3) Mich. de la Montagne Hy. des Esfais chap. 25. pane a ce propos vivement et de fon propre faict: C'eft un bel agencement (diet il) que le Grec et le Latin, mais on Pachete trop cher;
je diroy icy title fagot' d'en avoir meillenr marehe , que de eoftume , qui a efte esfaye ea moymefme , s'en fervira qui voudra. Mon pere ayant faict toutes lea recherches qu' homme pent faire,
parmy lea gens fgavanto et d'entendement, d'une forme d'inftitution exquife , lot advife de ceft inconvenient qui eftoit en ufage : et luy difoit on que cefte longueur que nous mettions il aprendre
langues , qui aux anciens ne couftoit rien, eft la feule caufe pourquoy nous ne pouvons arriver I la grandeur d'ame , et de cognoisfance des anciens Grecs et Romains : Taut y a que ('expedient
que mon pete trouva , ce fut qu'en nourice, et avant le premier defnouement de ma langue, i1 me donna en charge a un Aleman , tout ignorant de noftre langue et trefbien 'eerie en la Latine
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De jeught aldus gevoet, fal, midden in de noten,
En alsfe befigh is met hoepen ende koten ,
Met bollen op het velt, met toppen opte fael,
Verrijcken hare tongh met alderhande tael.
Het kint aldus geleyt fal ganfche dagen fpelen,
En defen onverlet geleerde woorden quelen,
En als het grooter wort en rijper in verftant,
Soo leert het tijts genoegh de tale van het lant.
Wy fien meeft overal de kinders van de Walen
Ten vollen onder-recht in tweederhande talen:
Sy fpreecken Duyts en Wals, en bey gelijcke wel,
Haer moeder leert het een, het tweede 't kinder-fpel:
't Is vreemt dat over al by lieden van vermogen
De jeught naer defen voet niet op en wort getogen,
Waerom uw teer gewas gequelt met plack en boeck?
Het wort dus fonder fchool, en ongevoelick kloeck.
Het is een quade greep, de jeught te willen dwingen,
En als met enckel kracht het leeren op te dringen;
Het kint, dat harde tucht en droeve flagen vreeft
Krijght dofheyt aen het breyn, en domheyt in den geeft;
Hoe menigh edel kint, tot kunft alleen geboren,
Heeft door een ftrenge fchool de boecken afgefworen!
Heeft, door een wrangen nurck of om een harde plack,
De leer-fucht afgeleyt, gelijck een laftigh pack!
Voor Haven ftuer gebaer, en flagen voor de beeften,
De reden is genoegh voor wel-geboren geeften;
Daer is geen ander vrucht te trecken uytten dwangh,
Als dat een vrye fiel neemt elders haren gangh:
't Is belt de frisfche jeught door eerfucht op te wecken,
En, door gevreefde fmaet, van luyheyt of te trecken;
Men ftelle wat men wil de jonge finnen voor,
Bit is de befte toom, en dat de befte fpoor.
Ghy moet des niet te min, wanneerfe qualick willen,
Beletten haer bejagh, en alle boofe grillen;
Wie ftreelt en flickefloyt, of boven reden mint,
En krijght maer enckel leet, oock van een aerdigh kint.:
Dat Eli fonder tucht liet fijne fonen blijven,
En fachfe met gedult haer fnoode rancken drijven,
Gaf oorfaeck, dat de man was haeftigh uyter tijt,
En wort noch evenwel fijn beyde fonen quijt:
Die met een fachten mont haer kinders liffelaffen,
En, fchoon het qualick gaet, geen quaet en willen ftraffen,
Sijn aen een jonge ftam gelijck het veyleklim,
Sijn aen haer eygen vrucht gelijck een dwafe fun:
De Klim omvanght den boom, omvlechtfe menighwerven ,
Maer doet in korten tijt fijn befte tacken fterven;
De Sim omhelft haer jongh, maer haer onwijfe min
Die perft het teere dier de ganfche leden in.
De moeder dient haer jeught niet alle tijt te vleyen,

Het is de kinders goet, indienfe matigh fchreyen;
Want (naer de kunfte leert) als iemant tranen krijt,
Soo wort het vochtigh breyn fijn quade dampen quijt;
De maege wort verwermt, en al de taye fluymen
Die worden even dan gedwongen om te ruymen,
De milte doet haer op, al isfe fchoon verftopt;
Ghy , maeckt dan dat het kint geen tranen op en kropt.
Maer draeght oock goede forgh, door ongeftuymigh kyven ,
De fnede van de tough niet vinnigh aen te drijven;
Hier dient te fijn gewacht voor al te diepen ftraem ,
Hier dient te fijn gewacht voor al te langen prawn :
Voor al en dient de tucht niet aen te fijn gevangen ,
Als fpijt en heete gal aen uwen boefem prangen;
Want daer een korfel hooft is befigh mette tucht,
Daer wort een heyligh werk geoeffent fonder vrucht.
Als Plato fijnen knecht, door wel-verdiende flagen,
Eens wilde totte deucht en van den wrevel jagen,
En dat hy wert gewaer, eer hy den lincker floegh,
Dat hem een vinnigh bloet door al de leden joegh:
„Pfeufippe (fprack de man), ontneemt my defe roeden,
En doet dat hier behoort; want ick begin te woeden:
Geen menfch en is'er nut te ftraffen eenigh quaet,
Indien fijn eygen fiel haer ampt te buyten gaet.
Een die de roede voert, met gramfchap aengefteken,
Pleeght geene rechte tucht, en fchijnt hem eer te wreken;°
Ghy , die een dertel kint wilt ftraffen met gewin,
En gaet niet tot het werck als met een koelen fin.
Waer toe in dit geval foo bijfter ongebonden?
Een die fijn kinders ftraft, kaftijt fijn eygen fonden;
Waer toe in dit geval te fwellen van den fpijt?
Bedenckt in uw gemoet, dat ghy de moeder fijt;
Bedenckt, al eerje flaet, dat alle boofe ftreken,
Die van der jeughet aen in uwe kinders fteken,
Ontfpringen uytten groat van uwen eygen aert,
Die niet als enckel vleefch en quade rancken baert:
Weeght dit in uwen geeft, het fal nw gramme finnen
Betoomen, nederflaen, en krachtigh overwinnen;
Als iemant in het quaet fijn eygen feylen feet,
De ftraffe die hy pleeght en is foo vinnigh niet.
Maer hier dient yder menfch den juyften tijt te weten ,
Wanneer dit heyligh werck is nut te fijn gequeten ;
Hoort reden , jonge vrou, ten goede van de jeught,
En leert den eerften ftont, wanneerje ftraffen meught:
Een man van wijs beleyt, en grondigh hier bedreven,
Die heeft op dit geval my defen peyl gegeven:
Hebt, feyd' hy, ftaegh het oogh ontrent uw weerde kint,
Als ghy het door het huys met fpelen befigh vint;
En foo het dan misfchien fijn poppe dreyght te billen,
En foeckt, gelijck het fchijnt, met flagen haer te ftillen,

ceftuy cy qu'il avoit faict venir expres, m'avoit continuellement entre les bras; ainfi, fans art, fans livre, fans grammaire on precepte, fans fouet, fans larmes, j'avois appris du Latin tout ainfi
pnr que mon maiftre d'efcole le fgavoit. Vide plus aped eundem Montan.
1) Is fuit D. Philipp, Lanfbergius, Theologus, Philofophus, Aftronomus, et Paterfamilias, ubique magus.
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Siet daer een vaft gemerck, dat uwe teere vrucht
Nu in den geeft begrijpt de krachten van de tucht:
Begin na defen u met haer bedrijf te moeyen,
En laetfe naderhant niet in het wilde groeyen ,
Maer leytfe totte deught: een jongh, een geeftigh dier
Neemt alle dingen aen gelijck een wit papier.
Draeght hierom goede forgh, en wilt geduerigh letten,
Dat noyt uw teere fpruyt en trecke vreemde fmetten
Van eenigh dertel wicht; het is geweldigh quaet,
Wanneer een fedigh kint met guyten ommegaet.
Ontucht fet dapper voort: een fchaep vol boofe fweeren
Sal, eer het iemant merckt, een ganfche kudde deeren:
Een oogh, dat vierigh is , fchiet ick en weet niet wat,
Waer door van ftonden aen een ander wort gevat:
Als maer een appel rot, gewis de ganfche mande
Wort dracht en vuyle ftanck, en niet als enckel fchande:
Een druyf, een kleyne druyf, in eenigh deel befmet,
Deelt aen een ganfche tros haer quade rampen met:
Een, die met krepel volck wil gaen en wederkeeren,
Daer is geen twijfel aen, hy fal het hincken leeren;
Gebuerfchap met het quaet baert menigh ongeval,
Maer aen het jonge bloet noch verre boven al.
Wat dient'er noch gefeyt? de fieckte kan beklijven
Door een die koortfigh is aen thien gefonde lijven;
Thien van gefonden aert en hadden noyt de kracht,
Dat een die koortfigh is te rechte was gebracht.
Hoort noch een hugs-gebod, hier mede nut geweten:
En maeckt noyt eenigh kint nau-keurigh in het eten,
Niet lecker in de fpijs, niet dertel in den dranck;
Het blijft hun anders by haer levendagen lanck:
Siet, als men wort genoot in rouwer lieden huyfen ,
Daer fal uw teere jeught ellendigh fitter pluyfen;
Een wont van kiefchen aert dat is een laftigh pack,
En voor haer eygen felfs een droevigh ongemack.
Noch moet ick voor een les de moeders hier belaften,
Geen kinders immermeer te fetten by de gaften;
Want ander dit gewoel gebeurt niet felden wat,
Dat by de teere jeught niet op en dient gevat:
Het kint in defen Cant gaet buyten alle palen,
Het laet een greetigh oogh op alle fchotels dwalen,
Het eyft, een yder geeft, en dit en weder dat ,
En hier of wort de maegh tot aen de keele fat;
Dit hindert, jonge vrou, dit hindert aen de leden,
Dit hindert aen den geeft, dit hindert aen de feden;
Ey! ftreelt niet al te feer, al is de liefde groot,
Doet kinders uytte weegh , wanneer men gaften noot.
Daer is een vreemt bedrijf in menigh huys te vinden,
Bequaem, gelijck men acht, om kinders in to binden,
Om kinders, foo het fchijnt, te houden in den bant,
En 't is (naer mijn begrijp) een enckel onverftant
Soo haeft men in het huys een kint begeert te ftillen,
Soo brenght men aen den dagh een deel verfierde grillen
I

Een fpoock, een bulle-man, een lyve-loofen geeft,
Of eenigh vreemt gefpuys, of eenigh felfaem beeft,
Dit wort foo vaft gedruckt in alle teere finnen,
Dat niemant machtigh is die weder in te winnen;
Ja, dat'er koude fchrick door al de leden fchiet,
Al roert'er maer blat, al ruyft'er maer een fiet;
Al wie van defen anghft is eenmael ingenomen,
Sal ick en weet niet wat, fal alle dingen fchromen
En fien dat niet en is, en , uyt een dwafe waen,
Niet ander in het huys, niet boven willen gaen;
De jeught in tegendeel vrypoftigh opgetogen,
En die uyt dit bedrogh geen vrees en heeft gefogen,
Gaet midden in der nacht, gaet vlytigh over al,
En fchroomt geen ydel fpoock of ander ongeval:
Ick bidde, jonge vrou, hier op te willen achten,
De fchrick van defen aert verbastert alle krachten,
Verwijft een edel hert, foo dat'et niet en rijft
Daer deught en vrye fucht, of daer de reden wij ft:
En laet geen meysfen toe, met enckel vyfevafen,
Een ongefouten anghft de kinders in te blafen;
Noyt wort'er eenigh menfch van defen waen geraeckt,
Dan als er fotte klap de finnen gaende maeckt.
Verhoet met alle vlijt, dat aen de teere fpruyten
Geen breyn en fy vervoert, geen ooren mogen tuyten
Door jet dat Fauftus doet, of Wagenaer verhaelt ;
Niet dat'er aen de jeught sneer in de finnen maelt.
Ghy, wilt geen tijt-verdrijf aen uwe jonckheyt foecken
In eenigh fpoockgefchrift, of diergelijcke boecken ,
Maer doet een foet verhael, dat, fchoon in jock gefeyt,
De finnen evenwel tot goede faecken leyt.
Leert, vaders! tot befluyt, leert, vooghden! uwe weefen
Den God van hemelrijck, en niet den Duyvel, vreefen:
Die met een reyn gemoet is aen den Hemel vaft,
En fchrickt te geener tijt, fchoon Hell' en Duyvel bait.
Daer is een ander quaet, waer uyt de jonge fielen
Wel eer, en heden noch, in fware klachten vielen;
En dit wort veel gefpeurt, als 't een of 't ander kint
Wort naeft de borft geleyt, en boven al bemint;
Ghy, die geen luft en hebt in twit, en huys-krakeelen,
Pooght uwe moeder-fucht eenparigh uyt te deelen;
En maeckt geen lieffte kint, maer hout de foete jeught
Gelijck in alle dingh, foo na ghy immer meught:
Ghy fiet met wat een haet is Jofeph overvallen
Alleen op defen grant, vermits hy boven alien
Wert in fens vaders huys, wert over al geviert ,
En met een bonten rock wat moyer opgeciert.
Een arent wort genoemt een Vogel fonder reden:
Hy broet het eene jongh als met de ganfche leden,
Het ander drijft hy wegh, en jaeght'et uytten net;
Ghy, draeght gelijcke jonft; dat voeght een moeder bet.
De fwaluw' als fe broet, die kan u beter leeren,
Wat hier de reden eyft: fy gaet by rechte keeren,
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By rechte beurten om, als fy haer jongen voet,
En geeft hun even veel, en yder even goet;
Ick heb op haer beleyt by wylen acht genomen,
Wanneerfe met het aes plagh in den neft te komen;
Ick fagh, hoe dat het dier, als in een ronden ringh,
Voor yder even fchoon, eenparigh ommegingh.
Ghy, hout gelijcken voet in 't kleeden ende fpijfen,
Of, als'er iemant trout, in renten aen te wijfen:
Het huys wort opte maet en na den eyfch gebout,
Wanneer men over al gelijcke gronden bout.
Maer fchoon uw geeftigh kint is konftigh onderwefen,
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Soo dat'et voor den tijt kan alle boecken lefen,
Soo dat'et gronden heeft tot alle goede leer,
Ghy des al niet te min, verheft u nimmermeer!
Daer fijn'er Onder u die hare kinders prijfen,
En poogen al het yolk haer deughden aen te wijfen:
Ghy, wijfe moeder, fwijght, of fpreeckt er weynigh van,
Maer hout die foete vreught voor u en uwen man:
Al wat in dit geval de jonge vrouwen roemen,
Dat wort tot haren fmaet niet felden opgenoemen:
Ben die fijn eygen prijft, en maeckt'et al te bout,
Spreeckt uyt een ydel hert, of uyt een losfen mont.

ANDREAS TIRAQUELS
SESTIEN

HUWELLTCX WETTEN;
WAER IN HY HET GANSCHE RECHT DES HUWELIJCX KORTELIJCK BEGREPEN, ENDE BREEDER DOOR SEER GELEERDE
UYTLEGGINGEN VERKLAERT HEEFT.

De mannen Cullen hare vrouwen gebieden:
De vrouwen hare mannen gehoorfamen.
Men fal de fchoonfte vrouwen niet trouwen;
En oock het huwelijck der mismaeckte verachten:
Maer die van middelmatige fchoonheyt onverfaeght beminnen.
De vrouwen Cullen haer voor hare mannen, ofte tegenwoordige ofte toekomende, ende niet voor anderen, fedelijck
vercieren;
Ende haer met fchoonheyt, too veel fy konnen, doch buyten
bedrogh, aendoen.
De mannen fullen onachtfamer, en too veel genoegh zy
om de fuyverheyt en waerdigheit des lichaems, na de
wijfe des lants, te bewaren, op vercieringe van hare
lichamen pasfen:
Ende oock van vrouwen kleederen en cierfels, daer tegen de
vrouwen haer die van mannen, ten fy eenige nootfaeckelijckheyt ofte rechtvaerdige oorfaecke voorviel, onthouden.
Een yeder fal zijne mifmaecktheyt den toekomenden man
ofte vrouwe ontdecken;
Nochthans haer dieshalven, infonderheyt de vrouwen, niet
ontblooten.
De vrouwen fullen haers gelijcke, ofte mindere, in geflachte
en rijckdom trouwen.
De huwelijcken van meerdere fal men ganfchelijck vlieden,
nochtans de trouwe van edele vrouwen niet fchuwen.

Men fal maeghden, en die noch jonck zijnde, tot vrouwen
nemen;
De huwelijcken van weduwen ende oude fchuwen;
Nochtans oude mannen geen jonge vrouwen houwen ;
Maer gelijckheyt in defe, als in andere taken, voegen.
Doch de vrouwen niet na jaren , maer ten eynde om te
teelen, meeten.
Eyndelijck zullen de mans 36 jaren, de vryfters 18 jaren,
ofte daer ontrent, oudt zijnde, ten huwelijck gegeven
worden.
Men fal de ouders, 't vaderlant, en de Peden van de toekomende vrouwe infien.
De mannen en fullen niet lijden, dat de vrouwen haer
van aenbegin gelijck worden;
Maer haer infonderheyt op hare woorden leeren acht neemen:
Nochtans haer over de felve geen tyrannen ofte heeren,
maer mannen toonen ;
Nochte en fullen haer, indien zy haer welvaren liefhebben,
en overal de eerbaerheyt trachten te volgen, door Hagen
ofte anderfins qualijck handelen.
De mannen Cullen door haer eygen voorbeelt en lieflijcke
woorden, met ftrafheyt vermenght, hare vrouwen onderrichten;
Ende oock dreygementen, indien 't de faecke vereyft, daer
by voegen:
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Doch haer niet in 't openbaer ofte tegenwoordigheyt van
vreemden berifpen.

andere eerbare redenen tot liefde vermanen, defelve bewaren, ende vermeeren.

Dat de mannen buyten en uythuyfige dingen beforgen ;
De vrouwen huysfaecken bedienen, en haer dieshalven in
hays houden.
Tuynen ende 't fpinnen weynigh ter handt nemen,
Nochte doorgaens onbedachtelijck buyten 't huys trecken.

Voor 't byflapen en fullen fy niet te feer vreefen, noch 't
felve te feer begeeren, en een geduerigh en onmatigh
ganfchelijck fchuwen.

In dingen, oock die de forgen der mannen aengaen, fal
men de vrouwen om raet vragen.
De vrouwen fal men alleenlijck die dingen , welcke ontdeckt zijnde geen fchade konnen doen, gemeen maecken;
En haren raet, indien by goet fchijnt, volgen; andere
dingen noyt openbaren.
Alle die van hare vrouwen willen bemint fijn, Cullen haer
infgelijcks met wederliefde beminnen:
En haer van vreemde byeenkomften ganfchelijck onthouden.
Van toover-rijmen, minne-drancken, en diergelijcke raferyen,
waer door men liefde meent te verwecken, fallen haer
man ende vrouwe t'eenemael onthouden :
Maer fallen malkander door onderlinge genegentheyt, en

De gehouden fallen de jaloufye, als een alderverderflijckfte,
vuylfte, ende fchadelijckfte pelt, vlieden.
Noch en fallen de mans hare vrouwen door opficht bewaren;
Maer haer de bykomfte van onkuyfche vrouwen, als oock
van ontuchtige mans, verbieden ;
Van wulpfche redenen, geyle fchilderyen, openbare fpelen ,
infonderheyt onkuyfche, vuyle boecken, ende naeht-gefelfchappen, een afkeer hebben.
Men fal haer matigh leeren zijn;
De ledigheyt van haer drijven ;
Sufpecte plaetfen veranderen;
Haer met mannen niet alleen laten;
Haer tot kuysheyt vermanen, en die felfs oock betrachten.
Indien ghy alle defe dingen fult gedaen hebben, en nochthans uwe vrouwe onkuyfch is, gedenckt het geduldigh
te dragen.
De vrouwen fallen hare mannen van de liefde ende 't byllapen
der vreemde vrouwen, door fedigheyt, gedienftigheit,
kuysheyt, ende oogluyckinge aftrecken.

HOUWELIJCX
SESDE DEEL:

BEDAEGHDE HUYS-MOEDER ENDE WEDUWE;
WESENDE 'T VIERDE DEEL VAN 'T

CHRISTELIJCK HUYS-WIJF.
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1 Tim. 5. verf 5. 6. 7. 9. 10. Die eene rechte weduwe is en eenfaem, die hoopt op God, en blijft in fmeekingen en gebeden nacht en dagh: Maer die in welluft leeft,
die is levende doot. Gebiet dit, op dat fy onftraffelijck fijn. Men fal de weduwe verkiefen, die niet min en fy dan feftigh jaren, die eene mans wijf geweeft fy: bebbende
getuygenis van goede wercken, of fy kinderen opgevoedt heeft, of fy herbergigh geweeft is, of fy der heyligen voeten gewasfehen heeft, of fy den bedruckten to hulpe gekomen
is, of fy alle goede wereken aelftervolght heeft.

Quod fie D. Ambrojius eloquitur: Non fola caftitas corporis viduae fortitudo eft, fed magna et uberrima difciplina virtntis: Prima Pietatis officium; feetindd Hofpitalitatis
ftudium et Humilitatis obfequium; tertia Mifericordiae minifterium Liberalitatifque fubfidium; ad fummam omnis boni operis executio.

Tit. 2. verf 3. De nude vrouv■ en , dat fy haer felven dragen gelijck 't den heyligen betaemt, dat fy geene lafteresfen en fijn, fish niet tot veel wijns begeven, maer
leeraresfen der eerlickheyt.

Luc. 2. verf 36. En daer was oock Anna de prophetisfe, een dochter Phanuels, uyt den geflachte Asfer: Defe was Peer oud, ende hadde geleeft met haren man feven jaer van
haren maeghdom aen. Ende fy was eene weduwe, van ontrent vier-en-tachtigh jaren, deweleke niet en quam uyt den tempel, God dienende met vaften ende bidden nacht ende dagh.

ilmbrofius in traetatu de riduis: Docet Anna quales esfe deceat viduas: Quite immaturo mariti obitu deftituta, maturae tamen a Deo remunerationem laudis invenit, non minus
religionis officio, quam ftudio caftitatis intenta. PrEedicatur Anna vidua, unius viri uxor, mtatis quoque probata jam procesfu, vivida religioni, et effeeta jam corpore, cui
diverforium in templo, colloquium in prece, vita in jejunio, gum dierum noctiumque temporibus indefesfm devotionis obfequio, cam corporis agnofceret fenectutem, pietatis tamen
nefciret Eetatem. Sic inftituitur n juventute vidua, fie prEedicatur in fenectute veterana, gum viduitatem non occafione temporis, non imbecillitate corporis, fed virtutis
magnanimitate fervaverit.

Hieronymus ad Furiarn: Imitare fanctam matrem tuam, cujus ego quoties recordor, venit in mentem ardor in Chriftum, pallor ex jejunijs, eleCinofynee in pauperes,
obfequium in fervos Dei, humilitas veftium et cordis, style in cunctis fermo moderatus.
Recordemur vidum Sareptanm, gum, et lam et filiorum faluti, Helim prEetalit famem: ut in ipfa nocte moritura cum filio, fnperftitem hofpitem relinqueret, malens vitam
perdere quam eleCmorynam: et in pugillo fartis feminarinm fibi mesfis Dominic prEeparavit.

Tertullianys ad U.rorem: Loquaces, otofie, vinofre, enriofEe eontubernales ve1 maxima propofito viduitatis offieiunt. Per loquacitatem irrepunt verba pudori inimica: per
otium fe veritate deducunt: per vinolentiam quidvis mali infinnant: per curiofitatis mmulationem libidines convehunt.

VOOR-REDEN
OP HET VIERDE ENDE LESTE DEEL ;

A EN DE

JONGE LIEDEN.
Iemant die alreede uyt het voorgaende werck kennisfe heeft wat ons in het volgende deel ftaet te verhandelen, te weten:
de plichten van de bedaeghde Hays-moeder, en heeft middelertijt gelefen het opfchrift van de tegenwoordige Voor-reden,
houdende aen de jonge lieden, fal misfchien daer uyt oorfaecke nemen am te vermoeden, of dat ick defen brief qualijck
heb beftelt, of dat ick het opfchrift qualijck hebbe ingeftelt. Omme welcke verkeerde inbeeldinge te vermoeden, en eenen
iegelijcken defenthalven uyt den droom te helpen; foo fal de gunftige Lefer hier over in het goede gelieven te verftaen,
dat wy, hier voorhebbende van oude lieden te gewagen, even om die felve reden goet hebben gevonden met defe
voorreden de Jonckheyt aen te fpreken. De dagelijckfche ervarentheyt (God beter't) leert ons, dat'er vele onder den walcke
oiren hebben juyft gelijck fekere doggen, die, mits het neder-hangen der felver, van onderen open van boven gefloten
fljn, en mitfdien meerder bequaemheyt hebben om t'ontfangen het getuyt dat van beneden, als dat van boven koomt;
vele, fegh ick, (gelijck de menfchen van der aerden aerts fijn) hooren merckelijck liever beyde fpreken en fchrijven van
een Jonge vrouwe, als van een bedaeghde Huys-moeder, en noch liever van een blijde Bruyt, als van een bedruckte
Weduwe: En dit felve, gunftige Lefer, heeft my doen vermoeden, dat het laetfte deel defes wercx (fchoon het van den
ouderdom is handelende) wel langhft van alien nieu boucle mogen blijven, ten ware fake dat hier in het beginfel de
jonckheyt ten vollen werde onderrecht ende krachtelijck overtuyght, dat even dit lelte deel hen ten hooghften is rakende,
en dat mitfdien het felve, niet min als de andere ftucken, by hen-lieden gelefen behoort te worden. Omme waer toe wat
te feggen, foo koomt my, even hier, in den fin, dat ten tijde als ick bruydegom was, een onder de vrienden van de
bruyt haer ende my te famen quam geluck bieden, met toewenfchinge, dat wy te famen out ende leelijck mochten worden.
't Was (mijns oordeels) wel gefeyt, en of al fchoon de woorden wat felfaem fchijnen te klincken in jonger lieden ooren,
foo fijnfe evenwel van goede ende nutte bedenckinge. Want nademael te famen out ende leelijck te worden voor geluck aen
verloofde of nieu-gehoude jonge lieden gunftelijck wort toegewenfcht, foo is taftelijck daer uyt of te nemen, niet alleenlijck
dat oock de jonghfte ende fchoonfte (indienfe by het leven blijven) eenmael fallen out ende leelijck worden; maer fonderlinghe
dat'er lichtelijck een tijt van fcheyden komen kan, oock eer de jonge herten te famen recht fijn vereenight. Defe
bedenckinge ware geheel nut, dat met alle hare leden de jonghe lieden ten diepften ware ingefcherpt, en daer toe wouden
wy geerne door Godes genade wat inbrengen.
De Heydenen en hebben noyt min na heydenfche wijfe gefproken, als doenfe de bedenckinge des doots genaemt hebben
een Ruck van de hooghfte wijfheyt '); gelijck oock Mofes felfs duydelijck heeft geoordeelt de felve een middel te wefen recht
bequaem om de menfchen verftandigh te maken: leert ons (feyt hy) bedencken dat wy fterven moeten, op dat wy
verftandigh worden Niemant ter weerelt en kan iemant beter leeren leven als die hem wel leert fterven; de redenen fijn
klaer, indien de fake maer behoorlijck wort ingefien; want foo wanneer de menfche, door de voorfchreven opmerckinge,
eens voile ende grondige kennisfe bekoomt van den fterffelijcken aert ende verganckelijck wefen defes lichaems, ende daer uyt
dan, als met handen, koomt te taften, dat het gene hy hier foo weert ende lief heeft, in korten ftont in enckel ftof fal
komen te veranderen, ende de fiele mitfdien noodelijck een andere woonplaetfe fal moeten verkiefen; gewisfelijek, foo hy
een druppel Chriftelijck bloet in fich heeft, het moet hem een groot middel wefen waer door hy krachtelijck (door Gods
1) Meditationem mortis optimam cafe philofophinam , Platonic dictum.

2) Pfalm 90. 12.
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genade) aen-gedrongen fal worden om fijn behoudenisfe elders, en buyten hem-felven te gaen foecken, ende alfoo op te
Itijgen tot den Eerftelingh uytten dooden, de welcke is onfe Salighmaker, die machtigh is onfe vernederde lichamen een
ander geftaltenisfe te geven, ende het felve fijnen verheerlijckten lichame gelijck te maken; ende wort alfoo eyndelijck gewaer
dat'er niet en is dat d'onfteffelijckheyt naerder koomt, als fijn eygen Iterffelijckheyt wel, ende volgens den regel van Godes
woort, dickmael te overleggen; waer uyt dan veelderhande goede werckingen komen te ontftaen, tot vernietinge van den
ouden menfche. Wie fal fich in de pracht van kleedinge lichtelijck verloopen, die t'elcken, als hy fijn kleet aendoet en
van fijnen leger opftaet, aen fich felven, als een morgen-lesfe, in het oore fal luyfteren: motten fullen uw bedde zijn en
wormen uw deckfel? Wie fal fich aen menfchen vergapen, of op eygen fchoonheyt trotfen, die t'elcken, als hy gewaer
wort, dat fijn gedachten derwaerts hellen, tot fijn gemoet fal fpreken: Alle vleefch is gras, en alle heerlijckheyt des
menfchen als een bloeme des gras; het gras is verdorret en de bloeme is afgevallen? is dit niet een algemeen graffchrift
van alle fchoonen?
Heeft af-geteert haer jeughdigh root,
Nu, fegh-ick, als het duyfter graf
Haer luyfter heeft gegeten af,
Nu, fegh-ick, nu men flechts alleen
Maer fiet een dor, een nietigh been;
Ach! tusfchen haer en Slons, haer meyt,
En vondje nu gheen onderfcheyt.

Ghy die - hier wandelt door de kerck ,
En treet van d'een op d'ander ferck,
Koomt hier, en het een weynigh ftil,
En hoort eens wat ick feggen wil:
Hier onder leyt een fchoone maeght,
Maer fooje die eens heden faeght,
Nu, fegh ick, als de bleecke doot

Wie en fal niet alle nijt en afgunftigheyt dadelijck nederleggen, infonderheyt die hy opneemt uyt den voorfpoet van de
weerelts kinderen, als hy ftaegh in den mont draeght de fpreucke Davids: fy vergaen gelijck een flecke verfmachtet, ofte
als hy fal feggen met den goeden Hiob: als een droom vergaet foo en fal hy niet gevonden worden, ende gelijck een gefichte
in der nacht verdwijnt? Wie falder met wraeckgierigheyt tegens fijnen evennaeften fwanger gaen, die in rechten ernft tot
fijn eygen herte feggen kan: wat wilt ghy tegens een vliegende blad foo ernftachtigh zijn, ende eenen dorren halm verbolgen? ')
Wie Pal om fijn adelijck geflachte 2) , ofte om ander voordeel van fijn gheboorte even naeften fmadelijck verachten, die de
verrottinghe zijn vaderen de wormen zijn moeder en fufter 3) noemen kan? wie fal fich onmatelijck verheffen in voorfpoet van
tijdelijcke faken, die in fijn gemoet en op fijn tonge draeght het gene dat alle foodanige winderinge geeften kan worden
toegepaft: Wanneer fijn hooghte al reede tot aen den hemel reyckte, ende fijn hooft tot aen de wolcken raeckte, foo fal hy
ten leften ornkomen als een dreck, dat de gene, van die hy is aengefien, fullen feggen: waer is hy? 4 Wie fal op rijckdom of
tijdelijcke have fich verlaten, die geduerigh in fijn oore hoort klincken de ftemnie tot hem feggende: Defe nacht fal uwe fiele van
u geeyft worden, en wiens fal het zijn dat ghy bereyt hebt? 5) Wie eyntelijck fal er trots konnen wefen op fijn geleertheyt,
wijfheyt ofte ervarentheyt, diens gemoet hem opentlijck betuyght, dat hy in alle fijne wetenfchap niet eens en weet
hoe veel zijne dagen wefen fullen 6% ? Wat fal ick meer feggen, gunftige Lefer? de bedenckinge des doots is juyft gelijck
een beulinck-priem, daer mede de winderige dermen maer eens geprickelt zijnde dadelijck flincken, die anderfins lichtelijck
berften fouden van opgeblafentheyt. 't Is, fegh ick, een algemeynen town om alderley gebreken in dwangh te houden;
ende daerom feyde Syrach wel te rechte: gedenckt aen uw eynde ende ghy en fult nimmermeer quaet doen. 7) Dan veel menfchen
oordeelen, dat dit altemael opte oude lieden beter paft, en dat men de bloeyende jeught hier mede niet onruftigh ofte
onluftigh en behoort te maken. Maer daerteghen is in bedencken te nemen, dat het een koftelijck dingh is eenen Dianne,
dat hy het jock in fijner jeught drage. Vult ons vroegh met uwe genade (feyde Mores) foo willen wy roemen ende
vrolijck fijn onfe leefdagen. 8) 't Is meer als kennelijck, dat'er opte daecken hoy waft, 't welck verdorret eer het rijp wort.
Hoe veel van dat in hoven groeyt
Of buyten aen der heyden waft,
Wort, even dan wanner het bloeyt,
Of mont of neufe toegepaft!

Hoe dickmael pluckt een hovenier
Een bloem, een loof, een jeughdigh kruyt,
Met dat het bot, en eer het fchier
Een weynigh uytter aerden fpruyt?

Is'et niet alfoo dat de doot tot onfe venfteren dickmaels invalt, en in de paleyfen koomt de kinderen te verworgen op
de wijcken, en de jongelingen op der ftraten? ') En dat'er vele fijn die afgefcheurt worden als een ontijdige druyve van
den wijnftock, en gelijck een oly-boom fijn bloeme af-werpt? 1°)
3) Hiob
2) Impares nature nafeimur, pares morimur. Senec.
1) Hiob 13. 15.
8) Jerem. Blaegl. 3. 27. Pfalm 90. 14.
7) Syrach. 7. 40.
6) Hiob 38. 21.
10) Hiob 15. 32.
9) Jef. 27. 27. Jerem. 9. 20.

17. 14.

4) Hiob 20.

5) Lua. 12. 20.
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't Bloemtje dat ick gifter fach,
Met een aengenamen lath,
Geeftigh komen aen den dagh,
Als een perel van den hof,
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Leyt eylacen! leyt te hans
Sonder leven, fonder glans,
Onbequaem tot tuyl of krans,
Leyt gevallen in het Itof.

Het is gewisfelijck een ganfch dwaes voornemen, foo vergetelijck of vermetelijck te wefen over het bedencken des
doots ", dat iemant fijn boetveerdigheyt uyt foude willen ftellen tot het vijftighfte ofte feftighfte jaers fijns ouderdoms, ende
mitfdien fijn leven eerft als beginnen opte hooghte, daer het veel duyfenden niet toe en hebben konnen brengen. Leert
. ons de dagelijckfche ervarentheyt niet, dat oock de matigfte ontrent haren lijftocht wel dickmael fleck worden dat de
fterckfte wel de teeringh krijgen? dat de onfchuldigfte oock wel lijden moeten? en die fekerft meynen te fatten wel
verftoort en vermoort worden? Gewisfelijck, een fchipper die t' feyl gaende niet eens denckt, dat'er onweder rijfen kan,
laet dickmael het ancker aen lant, en den kabel op folder, en alfter dan op aen koomt, dat men ftrijcken moet, foo
en is'er niet voor oogen als fcherpe harde fteenrotfen en klippen, en dienvolgende een gewisfe fchip-breucke. 't Is daerom
de jonckheyt en alle foorten van menfchen aen te raden, datfe rijden (foo men feyt) met ommefien, blijde fijn met
beven 3 , ende met Jofeph van Arimathwa 4) een graf maecken in haren luft-hof. 't Ts enckele uytfinnigheyt eenigen, oock
den minften, tijt te willen leven anders dan gelijck men getrooft is te fterven 61.
Dan genomen al fchoon dat iemant defe nootwendige oeffeninge met een vleefchelijcke gerufticheyt geheel konde overfetten
tot aen fijnen grijfen ouderdom toe, (het welck dock ganfch forglijck ende vol gevaers is:) foo dient niet-te-min bedacht
hoe veel weghs dat iemant kan afleggen, die noyt ftil en ftaet; onfe tijt, ende in de tijt onfe jeught, is fnelder als een looper,
ja, gelijck een arent die ter fpijfe vlieght ; gelijck een fchaduwe die vlucht, en niet en blijft; gelijck een damp, die weynigh
tijts gefien wort, en daer na vergaet, gelijck het water uytloopt van de zee'', en gelijck als regen in der aerden dringht;
wy worden wegh-gevoert gelijck de wint de fpinnewebben voortdrijft; gelijck een ftroom daer henen vaert; gelijck een
wint die niet weder en koomt; onfe dagen vliegen als een gefchoten pip; en na de haeft-verdwijnende jeught, foo gevoelt
men fich terftont ongevoelijcker wijfe bekroopen van den tragen ouderdom, ende feet, dan is'et al vergaen, dat vennakelijck
fcheen, en daer en blijft niet anders over als een verdrietigh na-gepeys, en een pijnelijck wroegen over de vorige befmettinge,
dewijle ha onmogelijck is dat'er let foets overigh fy in den ouderdom, als'er niet goets voor is gegaen in der jeught;
het langhfte leven is ganfch kort, het foetfte heeft fijn bitter, het blijtfte is noyt fonder droefheyt: en daerom is het ten
hooghften geraden de ware fterf-kunft met ernft to betrachten, ende de bedenckinge des doots fich t'eenemael gemeenfaem
te maecken, ten aenfien beyde van jonck ende out: de jonge lieden dienen hier toe vlijtelijck aengemaent, gelijck wy by
defen geerne deden. De oude vinden duyfent lesfen in haer eygen felfs, in hare fwackheden, in de kerckhof-bloemen (ick
fegge de gryfe hayren) die haer op het hooft ende in den baert wasfen, elck van de welcke hun voor een predicatie kan
verftrecken, om haer buys te bereyden voor hare erfgenamen, hare lichamen voor den buyck der aerden, ende hare fielen
voor het oordeel Gods:
Indienje wort van hayre grijs,
Van leden fwack, van finnen vijs,
En vraeghje my wat dit beduyt?

Ick fegge: wort ten leften wijs,
Want feet, de doot koomt als een ijs,
Die fent haer boden voren uyt.

Eenige menfchen hoorende een raven op ofte ontrent , het huys krasfen, of fiende een hont in eenigh deel van het felve
een kuyl graven, nemen daer uyt een inbeeldinge als of'er korts iemant fterven foude; wy meynen dat foodanige
opmerckingen te laten fijn aen bygeloovige menfchen, en niet-te-min datmen niet by horten ende felfame invallen, maer in
een ftil ende befet gemoet onfe Iterffelijckheyt geftadelijck behoort voor oogen te hebben, oock fchoon men geenderhande
voor-fpoken gewaer en wort. 't Is mifverftant foo daer iemant meynt, dat men to fchepe alleen de breette van eenige
duvmen van de doot verfcheyden is 8 , daer is waerlijck in alle plaetfen, waer het fijn magh, maer een kleyne tusfchenwijtte van ons tot de doot. Veel gaet'er flapen, in de welcke flaep en doot te (amen eens worden. 't Is daerom dienftigh,
foo menighmael als men fich tot flapen nederleyt, te dencken: hoe licht kan het gebeuren dat ick noyt weder en foude
1)
2)

Quae tam Italia mortalitatis oblivio in quinquagefimum ant fexagefimum differre fana confilia, et inde velle vitam inclioare , (tub panel eam perduxerunt P Senec. de Brevit. vitae.
Invadit temperatisfimos morbus, validisfimos phthyfis, innocentisfimos Fena, fecurisfimos tumultus. Seneca.

4) Marc. 15. 46. Luc. 23. 40.
3) Pfalm 2. 11.
5) Lege et relege omnium fcripta, nihil horribilius invenies, quam hominem in eo ftatu vivere, in quo non audeat mori. Auguftin.
6) Hiob 9. 29. Pfalm 102. 12. Jacob 4. 14.
7) Hiob 14. 7. Hiob 14. 11. 2 Samuel 14. 14. Pfalm 90. 6. Pfalm 78. 39. Sap. 6. 12.
8) Erras, fi in navigatione tantbm esiftimes minimum esfe , quo I. morte vita diducitur, , iu omni loco aequi tenue intervallum eft, ecce hic ultimus dies ut non fit, prope ab ultimo eft. Seneca
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opftaen "P Als men opftaet: hoe licht kan het wefen dat ick niet weder en foude flapen gaen? Als men uyt-gaet: hoe
ras waer'et gekomen dat ick niet wederom en foude te huys keeren 2)? Als men t'huys koomt: hoe veerdigh kan het
vallen dat ick noyt meer en foude uytgaen? in 't korte, de doot ftaet ons op alle plaetfen te wachten, dewijle fy op
alle plaetfen ons kan befpringen; en 't is daer om een yeder goet Chriften geraden een ftervende leven te leyden, en met den
Apoftel te feggen: Ick fterve alle daegh "); voor feker houdende, dat hoe iemant meer fich felven fterft, hoe hy meer Gode
begint te leven; tot vorderinge van 't welcke onder andere dienftigh wort geoordeelt, veel fich te laten vinden ter plaetfen,
daer iemant fleck ofte in doots noot is liggende, fonderlinge indien de fiecke getuygenisfe heeft van Godfaligheyt des
levens; want behalven veelderley voordeelen, die daer te rapen fijn, foo van krachtige vermaninge als van grondige
vertrooftinge, foo wort de fterf-kunfte daer in haer eygen wefen krachtelijck geoeffent, ende door een levendigh exempel
de fiele werckelijck ingefcherpt.
Dan iemant fal misfchien hier tegen inbrengen, dat het al te verdrietigh is (fonderlinge voor de jonckheyt) met foo
een levendige doot-vreefe geftadelijck fwanger te gaen:
Altijt voor de doot te beven
Is voorwaer een droevigh leven;

Noyt en heeft hy blijden geeft,
Die het graf geduerigh vreeft 4).

Maer daer tegens is te letten, dat wy niet min voor en hebben, als de jonge fielen met een geduerigen praem van
dootfchrick in onrufte te houden; ons oogmerck is geheel anders; wy weten in het tegendeel dat de fterfkunfte,
krachtelijck en Chriftelijck geoeffent zijnde, niet alleenlijck die anghftige vreefe des doots machtigh is wegh te drijven ,
maer felfs een trooftelijeke vermaeckelijckheyt eyndelijck in onfe herten te konnen uytwercken. Wilje hier toe een feecker
behulp-middel, gunftige Lefer, en dat met korte woorden: doet hier, gelijck de kinderen met de byen handelen. Alsfe
met de felve fpelen willen, fy treckenfe eerlt den angel uyt, en daerna en hebbenfer niet als vermaeck van, hoe feer fy
met de felve oock fuckelen en Pollen. De prickel des doots is de fonde 6); ontbloot haer maer alleen van dat wapen, het
gevaer, en met eenen de fchrick, fal ophouden :
Ghy, die uw fiele wilt bereyden,
Om wel-gemoet van bier te fcheyden,

Koomt, hoort doch hoe men trooft verwerft:
Doot uwe fonden eerje fterft 6.

Gewisfelijck indien ghy door Godes genade dit eens te boven kont geraecken, 't is feker dat het dorre geraemte van
het doodelijck wefen (waer voor oock de alderftoutfte dickmaels fchricken) u metter tijt niet onvriendelijcker fal invallen
als een vers opengaende rote in den morgen-dauw. Hier toe te mogen geraecken, ende dat op ware en geen bedrieghlijcke
gronden, is gewisfelijck de minfte vrucht niet van een Chriftelijck leven. De wegh hier toe leydende is nergens te vinden,
als by den genen die daer gefeyt heeft: Ick ben de wegh, de waerheyt ende het leven; 't welck niet anders te feggen is
als: wilje niet dwalen? Ick ben de wegh; wilje niet bedrogen worden? Ick ben de waerheyt; wilje niet fterven? Ick ben
het leven; ghy en hebt niet te gaen als tot my; nergens, als door my''. En waer is doch, dat ons defen wegh geopenbaert
wort anders, als daer hy felve roept: koomt al tot my die belalt ende beladen zijt, en ick fal u verquicken? dat is, in fijn
heyligh Woort, in fich hebbende de kracht der falicheyt alien die het gelooven. 't En kan niet, 't en kan niet gefchieden
(feyt'er een Outvader) dat iemant fonder vrucht henen ga, die fijn werck maeckt van, de heilige Schriftuere met aendacht
en geduericheyt te lefen. Gods woort te weten is een krachtigh bolwerck tegen de invallen der fonden; van het felve
onbewuft te wefen is een fteylen afganck ten verderve. Wie ftaegh by God foeckt te wefen, dat hy veel bidde, en
dickmael lefe: in 't bidden fpreken wy tot God, in 't lefen fpreeckt God tot ons 8) ; gewent u dan met God (gelijck
Hiob feyt) en hebt vrede 1 daer fal u veel pets uyt komen, ontfanght de leere uyt fijnen monde, en leght fijn redenen
op in uw herte 9) . Maer om neerftelijck acht te nemen en te beproeven, wat by ons in den wegh der Godfaligheyt dagelijcx
wort gevordert, foo is by alle Godfaligen altijt goet geoordeelt dagelijcx een neerftigh onderfoeck te doen van ons geheel
bedrijf van dien dage, om te letten of men van de menfchen komende niet minder menfche en is geworden, ten eynde om
alfoo in fijn kamer weder te vinden het gene misfchien daer buyten is verloren :
1) Multi fane dormiverunt, et obdormiverunt ; et morn fomno continuata eft. Seneca.
2) Die dormituro: potes non expergifci; dic experrecto: potes non amplius dormire; dic exeunti: potes non amplias reverti; dic revertenti: potes non amplias exire. Seneca Epift. 49.
3) 1 Corint. 15. 32.
4) Qui mortem metuit, quod vivit perdit id ipfum. Cato.
5) 1 Corint. 15. 56.
8) Hoc citra mortis diem praefta, moriantur ante te vale: vel Seneca dixit Epift. 27.
7) Ego rum via, veritas, et vita; errare non vie P ego fum via; falli non vise ego fum veritas; moil non visP ego fum vita; non eft qua eas, nifi ad me, non eft qua eas, nifi per me.
Auguftin. Matti]. 11. 28. Fieri non poteft, non poteft, inquam, fieri, ut quis fine fructu decedat, qui asfidua attentaque Scripturarum leetione fruitur; magna adverfus peccatum munitio eft
Scripturarum lectio. magnum praecipitinm, profundum barathrum Scripturarum ignoratio ; magna falutis perditio de divinis legibus nihil fcire; hoc haerefes peperit, ea vitam corruptam invexit,
hoc furfum deorfum mifeuit omnia. Chryfoft. hom. 3. de Lazaro.
8) Qui vult femper cum Deo esfe, debet frequenter orate et legere; nam cum oramus, nos cum Deo loquimur; cum vero legimus, Deus nobircuon.

9) Hiob 22. 21. 22.
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Als ghy des avonts zijt gelegen
In uwen leger, foo men plagh,
Al eer de vaeck koomt neer-gefegen,
Soo gaet al-voren over-wegen
Uw handel van den gantfchen dagb.
Eer datje, van den flaep bekropen,
Light fonder reden, fonder kracht,
Soo doet uw ganfchen boefem open,
En laet uw fpreken, duchten, hopen,
Eens opte weegh-fchael fijn gebracht:
„Hier is my eenigh woort ontvlogen ,
Eer ick het felve recht bedacht,
Daer ben ick van mijn oogh bedrogen,
En ginder was ick wegh-getogen
Door enckel lock-aes van de pracht.
Hier heb ick dingen na-gelaten;
Dat my nu boven maten rouwt;
En daer foo liet ick my bepraten
Om dit te lieven, gint te haten ,
Dat vry al beter dient gefchouwt.
Bier quam my fwarte nijt betoken,
Daer grillen, die ick niet en ken;
Hier heeft my foet gedult ontbroken,
Daer heb ick al te trots gefproken;
t' Fy! dat ick noch foo werelts ben!
t' Fy! dat ick my foo laet beroeren
Om ick en weet wat vyfe-vaes:

5E1

t' Fy! dat ick my foo laet vervoeren,
Daer ick mijn geeft behoor te fnoeren;
Mijn fiele, weeft niet meer foo dwaes !
My voeght een ftaegh en deftigh ftrijden,
Dewijl ick ben een Chriften-menfch;
My paft verdragen, dulden, lijden,
My paft de fonden of te fnijden,
O God, dat is mijns herten wenfch.
Nu vader, wilt my doch vergeven
Al wat ick heden heb mifdaen,
En dan foo jont my daer beneven,
Dat ick, door al mijn vorder leven,
In dijnen wegh magh feker gaen!"
Des morgens, als de fachte vlercken
Van uwe nacht-ruft zijn ontdaen,
Met dat uw geeft begint te wercken,
Soo geeft u ftracx om aen te mercken
Al wat u God heeft goets gedaen.
Aleer tot uw beroep te treden,
Eer ghy u elders in vermenght,
Soo Itreckt tot God uw ganfche leden,
En maeckt, dat ghy uw vroeghgebeden
Hem tot een foeten offer brenght.
Gaet, neemt dan voor in uw gedachten,
Oock voor den eerften fonne-fchijn,
Op al uw doen te willen achten,
En oock voor fchijn van quaet te wachten,
Soo wil u God genadigh zijn.

Het welcke indien wy alfoo, met een goet gemoet, in de vreefe des Heeren, ernftelijck betrachten, foo konnen wy
voor feker houden , dat God onfen gebreckelijcken dienft, foo die anders oprecht is, in genaden fal aenfien; gelijck ons
mede niet en kan misfen, of wy en fullen, foo doende, uyt een fedige en welgeregelde jeught (foo ons God het leven
fpaert) tot een ftillen ende gewilligen ouderdom foetelijck overgaen, ende onfes affcheydens tot aller ftont ende plaetfen
getrooft fijnde, den tijt onfer verlosfinge met gedult inwachten; vaftelijcken vertrouwende, dat ons geene maniere van
fterven quaet ofte hinderlijck en kan wefen, dewijle dat'er een goet leven is voorgegaen '); dienvolgende niet anders
voortaen hopende of verwachtende, als, des levens fat: wefende, in goeden vrede verfamelt te worden tot de vaderen,
gelijck de garven ingevoert worden te rechter tijt 2', wy al te famen ende elck in 't byfonder dagelijcx met oprechten
gemoede voor onfen God mogen dencken ende fpreken:
Het gae my nu gelijck het wil,
Of hart, of facht, of woeft, of ftil;
Het gae my foo gelijck het magh,
Gelijck het hier op aerden plagh,
Het gae my t'huys en over-al,
Gelijck het God believen fal;
In Hem alleen ben ick geruft,
Daer is mijn hoop en herten-luft,
Des wat de ganfche werelt heeft,
Wat vreught dat goet of eere geeft;
1) Nulls more male, quam bona vita praecesfit. Erafm.

2) Blob 15. 28.

Wat oyt het wacker ooge fiet,
En treckt voortaen mijn fiele niet;
Ick wenfche tot een vol geluck,
Ick wenfche maer een eenigh (tuck,
Ick wenfche met een reyn gemoet,
Gefuyvert in des Heeren bloet,
Ick wenfche met een ftillen geeft,
Die fieckte, doot, noch helle vreeft,
Te fcheyden uyt dit jammer-dal;
En liet, daer fijn mijn wenfchen al.
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CHRISTELIJCK HUYS-WIJF,
VERTOONT IN DE GESTALTE , EERST VAN BEDAECHDE

HUYS-MOEDER,
ENDE DAERNA VAN

WEDUWE,
HIER VERGELEKEN MEWEN WINTER.

De ftrenge winter naeckt, de rijm hanght aen de boomen,
De vora verflint het groen, en bint de fnelle ftroomen;
Men fiet, gelijck het fchijnt, geen leven in het kruyt,
Daer koomt nochtans een dagh, wanneer het weder fpruyt.

Siet hier den ouden tijt, de koude winter-dagen,
Verfcheyden van de jeught, en van de fomer-vlagen:
Hier is geen ander raet, als dat de binne-kracht
Een beter lente-tijt, een nieuwen fomer wacht.
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De guide fonne daelt; ick fie de groene jaren,
Ick fie de frisfe jeught allengfkens henen varen,
Ick fie 'k en weet niet wat, ick fie in uw gelaet
Dat niet gelijck het fou, en als te voren, ftaet.
Wat is van onfe jeught, en van het ganfche leven!
Het is gelijck een ftroom, in haeften wegh gedreven,
Het is gelijck een boom, die neder is gevelt
Het is gelijck een droom, die krancke finnen quelt:
Van alle weerelts vreught, van alle biijde nachten
En blijft niet aen den menfch, als droeve na-gedachten:
IIet eenigh, dat de feel in dit geval verblijdt,
Dat is een Poet gepeys van wel-befteden tijt.
Al wat het Wacker oogh bereyckt aen alle fijden,
Dat wijft de menfchen aen, wat eenmael ftaet te lijden;
God laet ons alle daegh, als in het kleyne, lien ,
Wat eens te fijner tijt de werelt fal gefchiesn.
De bloemen in den hof en alle groene kruyden
Sijn boecken voor het volck , fijn lesfen aen de luyden :
Soo haeft de winter naeckt, en velden worden bloot,
Men fiet in alle dingh gelijck een voile doot:
Wat in den groenen Mey de bosfen plagh te cieren,
Dat fiet men in den herfft met alle winden fwieren:
Het loof rijft van het hout, de groente van den dijck,
Een rote wort een rif, een boom een ftaende lijck:
Het licht, des werelts oogh, dat wy de fonne noemen,
De vader van het kruyt, de voeder van de bloemen,
Soo haeft den avont naeckt, bereyt fich totten val,
En wijft ons alle daegh, wat eens gebeuren fal.
Befiet ons eygen felfs: na tweemaei negen uuren,
En kan dit kranck geftel niet fonder flapen dueren,
De menfch die waer een block, een (teen, een houten beelt,
Ten waer een kleyne lucht, die in de neufe fpeelt;
Het lijf de (ware klomp, is in het bed gelegen,
Geen oogh, geen ander lid , en fiet men dan bewegen,
Het loopen heeft gedaen , het woelen is geftilt,
Siet, wat de bleecke doot van uwen flaep verfchilt z !
Al dit toont aen het volck, dat alle dingen hellen,
En van den eerften of fich om te valien ftellen,
Dat alle werelts glans is uytermaten kort,
Ja, dat de weerelt felfs ten leften nederftort:
Daer woont een ftil bederf in alle frisfe leden,
In alle fchoon gebouw, in alle vafte fteden ,
In a!le rijcken felfs: de doot befluyt'et al,
Dat was, dat heden is , dat eenmael komen fal:
Het moet ten ondergangh, het moet ten eynde komen,
Al wat te (ijner tijt beginfel heeft genomen,
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Een maeght, een jonge vrou, en alle fchoon gewas,
Gaet even fijnen gangh, gelijck het nietigh gras:
Wat kan de fnelle tijt niet eenmael over-heeren,
En door een ftil geknaegh ten leften omme-keeren?
Hy gaet een ftaegen tret, en, fonder groot geluyt,
Eet door het vinnigh ftael en holt. de rotfen uyt;
Hy druckt een harders ftel, by ruckt palleyfen onder,
Hy toont in fijn beleyt meer krachten als een donder,
Meer als het felfaem vyer, dat uyt den hemel berft,
Wanneer een ftrijdigh vocht is tegen een geperft:
Want als de blixem raeft met fijn getackte ftralen,
Hy treft een harde rots, en niet de fachte dalen;
Al wat maer eenighfins betoont een foeten aert,
Dat is voor defen brant en hare kracht bewaert;
Maer !let, de rouwe tijt vertreet oock teere rofen,
Die in de fteden fijn, die opte velden blofen:
Ach! frisfe maeghden felfs: eylaes! het monfter eet
Het fchoonfte dat men vint , het befte dat men weet!
Helene voor een tijt de peerel van de Griecken,
In wit gelijck de fneeuw, in blos gelijck de kriecken,
Gingh eenmael, nu bedaeght, ontrent een fpiegel ftaen,
En fprack haer eygen felfs met droeve klachten aen:
„Eylaes! wie ben ick nu? en wie, eylaes! te voren ?
Al wat ick eenmael was, dat is in my verloren;
Ick foecke wat ick magh, ick foecke met verdriet,
Maer dat ick ben geweeft, en vind' ick echter niet:
Ick fie mijn eygen beelt bier in de kamer nangen,
Met fchoon gekrinckelt haer, en met gebloofde wangen,
Een beelt dat mijne jeught ten naulten eens geleeck,
Eer Paris over zee naer onfe kuften weeck:
Meer als ick mijn gelaet nu eenmael gae bekijcken,
En wil het met'et beelt in alien vergelijcken 31,
Soo word ick ongefint, en dat van enckel fpijt,
Het fchijnt dat my een fweert tot in de fiele fnijt.
Is 't niet een feldfaem dingh! daer is een ruimer leven
Aen menigh dom. gewas, aen menigh beeft gegeven:
Befiet den harden Pijn, den Ceder ende Maft,
Befiet den Qualfter-boom 3) die fonder eynde waft,
Befiet den wilden Olm, ten hooghften opgedreven,
Befiet den fteylen Efch tot aen den hemel fweven,
Befiet hoe Dennen-hout tot in de lucht belent,
En dat geen Eyck en fterft, die haren planter kent:
Treet vorder in het wout, en let op alle dieren,
Die fris en onvermoeyt ontrent de bosfen fwieren:
De Krayen in de lucht, de Harten op het velt,
Die hebben menighmael tot hondert jaer getelt 51:

1) Na weicke plaetfe de boom valt, daer fal by lighen. Eccles. 11. 3.

2) Quoties dormis et vigilas, toties moreris et refurgis; fpeculum mortis fumus. Tert.
3) Het recht gebruyck van de afbeeldinge der fchoone jonckvrouwen kan wefen, om in den ouderdom hare vorige gedaente met de jegenwoordige door behnlp van den fpiegel te mogen
vergelijcken, om daer uyt hare dagen te leeren tellen en wijs te worden. Socrates vermaende de jeught haer dickmael in den fpiegel te befien, niet om een hayrtjen uyt de wijn-brauwen ofte
den haert to pluyfen, maer op dat ieder fijn eygen gedaente mochte kennen; ten eynde dat iemant, fchoon fijnde van buyten, ook de inwendige fchoonheyt, namelijck de deught, mochte
bctrachten; mifmaeckt zijude, fijne aengeborene ongeftalte met innerlijckc volmaecktheden mochte vergelden.
4) Siet van den laaalfter-boom , in 't Latiju Ornus genaemt, van den 01m, Ulmus, van den Efch, Fraxinus gefeyt, van den Denne-boom, Picea genaemt, en van de langhduerigheyt,
mitfgaders hoogen wafdom der felver Plin. lib. 16. cap. 10. en Dodonaeum in fijn Kruyt-boeck lib. 39.
5)

Op het laugh leven van fommige gedierten , fiet bet Epigramma, quod Virgilio adfcribitur, de YEtatibus animalium.
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Den Raven, leelijck dier, en hare fwarte veeren
En konnen boven dat geen duyfent jaren deeren;
De Phcenix, foo het fchijnt, heeft noch een vafter Rant,
Ja, leeft tot dat by felfs fijn eygen leden brant.
Wat gaet de Goden aen? waerom de befte gaven
Gefchoncken aen het hout, of aen den fwarten raven?
Waerom een harden pijn bewaert tot onfe fpijt?
Waerom het vluchtigh hart niet vluchtigh uytter tijt?
Waerom een fchoone" vrou, waerom de kloecke mannen
Soo •haeftigh in het graf, en uytter tijt gebannen?
Waerom cloth is de menfch foo veerdigh uyt-gebloeyt,
Daer ick en weet niet wat foo lange jaren groeyt?
Waerom een frisfe maeght, het cierfel alter faecken
Van dat'er eertijts was, of dat'er is te maecken,
Waerom haer blijde verw, haer oogh en roode mont,
Geen langer dagh verleent, geen meerder tijt gejont?
Ick ben noch heden tot geen tachtigh jaer gekomen,
En my is alle glans alreede wegh-genomen;
Siet, wat een kleyne tijt mijn krachten heeft gevelt,
Mijn geeften uyt-geteert, mijn Iuyfter af-gepelt!
Ben ick, ellendigh wijf! foo menighrnael geprefen,
En voor de fchoonfte vrouw met vingers aengewefen?
Ben ick bet, die het volck als voor een wonder fagh,
Soo haeft ick buyten quam, of in de venfter lagh?
Ach! is om defe romp foo menigh fweert gellepen?
Soo menigh fchicht gewet? foo menigh hondert fchepen
Gedreven over zee? foo menigh dapper hat

Gevallen in den krijgh, geflagen in het velt?
Is om dit fnoode lijf foo lange tijt van jaren
Gefmoort in enckel bloet? foo menigh duyfent fcharen
Verflonden door het ftael? is om dit fnoode lijf
De werelt tegen een gevallen in gekijf?
Ben ick, vergeten menfch, tot twee verfcheyde reyfen,
Ben ick ontfchaeckt geweeft? wie fou het konnen peyfen?
Ben ick'er oorfaeck van, dat Xanthus is bevleckt,
Dat Xanthus over al met dooden is bedeckt?
Is Troy' om mijnent wil, met al haer guide falen,
Is Troy' om mijnent wil, met al de naefte palen,
Is Troy' om mijnent wil gewonnen door het peert?
Is Troy' om mijnent wil gevallen door het fweert?
Ach! waer is dan de glans, die hondert duyfent menfehen,
Die al wat oogen had mijn liefde dede wenfchen?
Ach! waer is nu ter tijt, ach! waer is nu de glans,
Een vreught en herte-luft van alle frisfe mans?
Ach! waer is nu de mont, die Paris heeft bewogen,
En van de nymphen felfs met krachten afgetogen?
Ach! waer is nu ter tijt, ach! waer is nu de rnont,
Die prinsfen heeft bekoort, en Goden heeft gewont?
Waer is mijn helder wit? waer is mijn aerdigh biofen?
Waer fijn te defer uer, waer fijn die fchoone rofen,
Te voren om en om mijn roode mont gefaeyt?
Ay my! de fnelle tijt die heeft'et al gemaeyt!
Mijn boefem, die wel eer plagh geeftigh op te fwellen,
Hanght nu daer heen gefackt, gelijck als dorre

BEDAEGI{DE IIIJYS-MOEDER.

Mijn mont en heeft voortaen niet eenen gaven tant,
Maer ftaet gelijck een dorp voor defen afgebrant:
Mijn wangen fijn geploeght met hondert duyfent veuren,
Mijn voorhooft ongefien door rimpels en door fcheuren,
Mijn hant, mijn wanckel hooft, mijn gantfe lichaem beeft,
Ick hebbe (wat een druck!) mijn krachten overleeft.
Mijn hayr, dat my het lijf plagh over al te decken;
Dat laet my nu alleen een hooft vol kale plecken ;
Wat dient'er noch geklaeght? mijn leden fijn (eylaes!)
Als tacken fonder loof, en fruyten fonder waes.
Ach! daer een yder menfch voor defen vont behagen,
Dat geeft my nu alleen maer reden om te klagen;
Ach! waerom noch gefien in dit verdrietigh glas?
'k En wil niet, foo ick ben; 'k en kan niet, foo ick was."
Dus moght het grilligh wijf, en diergelijcke vrouwen ,
Haer ongerulten geeft met klagen onderhouwen,
Als fy den kalen herfst van haren ouden dagh
Met enckel herten-leet in haren fpiegel fagh:
Maer ghy, o Chriften fiel, die in uytwendigheden
Van uwe broofe jeught, van uwe fwacke leden
Geen trooft of hope ftelt, maer foeckt een beter goet,
Dat u tot meerder vreught den hemel open doet;
Ghy, in het tegendeel, of fchoon de grijfe jaren
Met fwackheyt in het vlees haer konnen openbaren ,
En noemt dat geen verdriet: waer toe hier droef getreur?
liw trooft is by der hant, uw rufte voor de deur.
Men hout, wanneer de fwaen haer krachten nu begeven,
En datfe feker ftelt niet meer te konnen leven ,
Dat fy dan neder-fijght ontrent het dichte riet,
En finght daer, eerie fterft, een geeftigh vreughde-liet ,
Die om een kleynen loon moet ganfche dagen hijgen,
Siet met een vrolick hert de fonne neder-fijgen;
Een ackerman verheught, als hy het rijpe graen
Heeft uyt het open velt en in de fchuer gedaen ;
Een vrouw, die fwanger gaet, en kan haer niet bedaren ,
Tot dat de tiende maent haer vordert om te baron;
Wie grooten handel drijft aen does' of genen hoeck ,
Die wenft voor alle dingh te lluyten fijnen boeck
Wanneer de fchipper naeckt fijn vaderlantfche kuften,
Hy fpoet hem des te meer, om eons te mogen ruften ;
De veerman is geneyght fijn peerden uyt te flaen;
De moede looper hijght naer 't eynde van de baen:
Wat wil ons ydel hert geduerigh blijven varen ,
En fwieren in den draey van defe woefte baren?
Wat baet'et dat de menfch tot oude dagen koomt,
Wanneer fijn bange fiel voor oude dagen fchroomt?
Het is een droeve faeck, dat afgeleefde menfchen
Om jonckheyt, nieuwen tijt, en verfche leden wenfchen ;
Wie met benautheyt fucht om fijn voorleden jeught,
Die mitt noch in den geeft de gronden van de deught.
Ick bidde, wat ick magh: gewent u niet te klagen
Noch van den korten tijt, noch van de fnelle dagen,
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Noch van dat u het hayr is wit gelijck het vlas,
Maer fucht, dat u het lijf eens jonck en dertel was.
Al wort uw lichaem fwack, krom, mager, ingetogen,
Bouvalligh, ongefien ter aerden neer-gebogen,
Al fijn uw voeten traegh, uw kele fonder fmaeck,
Uw beenen fonder mergh, uw tonge fonder fpraeck,
Uw wangen fonder bios, uw kibben fonder tanden,
Uw voorhooft diep-geploeght, als nieu-gebraeckte landen,
Uw kloecke maege, fwack, uw blijde finnen, vijs,
TJw roode lippen, blau, uw blonde vlechten, grijs.
0! daer het innigh deel bevonden is te wasfen,
Daer is men niet gewoon op dit verlies te pasfen;
Ghy, acht het lichaem niet, als maer de fiele groeyt;
Ghy acht geen koude fucht, als maer de liefde gloeyt.
De geeft, door Godes hant de menfchen ingefchreven,
Wort uyt de fwackheyt felfs ten hemel opgedreven;
0 gunfte van den Heer! o krachtigh wonder-werck!
Wanneer het lichaem fwackt, dan wort de fiele fterck.
't Is waer, dat beeften felfs de menfchen over-leven,
En met een 'anger jeught in alle velden fweven ;
't Is waer, dat in het wout veel oude boomen ftaen,
Maer als haer val genaeckt, dan is het al gedaen;
Dan is haer wefen uyt, en die foo luftigh fchenen,
Verdwijnen uyt het oogh, gaen in het duyfter henen,
En liggen alle tijt begraven in der nacht,
Soo dat haer lange jeught niet eens en wort gedacht.
Maer fchoon dat aen den menfch is korte tijt gegeven,
Hy fal geduerigh fijn, en fonder eynde leven;
Want als het aerdfche deel genaeckt fijn eerfte ftof,
Soo bloeyt de reyne feel in Godes eeuwigh hof;
Dan is 't dat eerft de vreught, die noyt en is begrepen,
Na druck en tegenfpoet, na duyfent harde nepen ,
Haer glans en hooghften wenfch, haer voile maet bekoomt,
Wat dient, (") Chriften hert, wat dient'er dan gefchroomt?
Gaet, treckt dan uw gemoet van aertfche beufel-faecken,
Die noyt geruften gee ft en Cullen konnen maken;
Het is maer enckel fchijn al wat het vlees befit,
Ghy kent een beter vreught, en hebt een ander wit.
Die in het ftil geheym, de moeder van de vrouwen,
Vermochte met het oogh ten vollen aen te fchouwen
De vrucht daer in gevormt, en dat hy even daer
En handen aen het kint en voeten wert gewaer,
Hy foude wetter daet uyt dit geficht befluyten,
En op een vaften gront het vonnis mogen uyten ,
Dat foo een edel dingh is voor een ruymer locht,
En geenfins uyt-geruft om daer te fijn gebocht;
Hy taft, als wetter hant, dat eenmael defe leden
En verder fullen gaen en wijder fullen treden;
Hy beelt hem feker in, dat foo een konftigh werck
Heeft vry een ander wit, een ander oogh-gemerck.
Wie in fijn herte treet, en weeght fijn binne-krachten,
Sijn deftigh voor-gepeys, fijn hooge na-gedachten,
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En vint daer, hoe de geeft by wijlen fprongen doet
Tot in den hemel felfs, tot aen het hooghfte goet,
En fiet daer, hoe de fiel oneyndigh fonder palen,
Kan fwieren in de lucht, en om de weerelt dwalen,
Kan fwemmen over zee, en uytter-maten ras
Keert weder daerfe woont, en neder daerfe was,
Die kan van ftonden aen uyt defe fnelle veeren
Befluyten met befcheyt , en in der daet beweeren,
Dat foo een geeftigh dingh, en coo een fuel bedrijf
Niet eeuwigh wefen fal voor dit ellendigh lijf,
Niet voor een leemen huys of diergelijcke faecken ,
Die yder is gewoon met handen aen te raecken,
Niet voor de weerelt felfs, die hare paler' kent,
Maer voor een grooter fael, een ruymte fonder ent;
Hy weet, dat fijn vernuft eens hooger opgerefen,
Sal door gefwinde drift hem dienftigh konnen wefen,
Sal eens te fijner tijt gaen ftijgen uytte waen,
En met een vollen loop gaen fitten opte maen;
Sal boven in de lucht, en boven alle wolcken,
En boven alle vleefch, en boven alle volcken,
Ontfangen tot een loon het voor-recht van de ftad,
Die in der menfchen breyn noyt recht en is gevat
Dat is een diepe trooft, die fielen kan vermaken,
Als iemant wort gewaer fijn ingevallen kaken,
Sijn ongevalligh lijf; ey! waerom doch gefucht?
Befwijckt het aerdfche deel, wy ftygen in de lucht:
Wilt ons de fnelle tijt in eenigh deel begeven,
Het is een kleyn verlies, daer is een beter leven ,
Daer is een eeuwigh heyl; o eeuwigh, hooge faeck!
Hoe wijt is uw begrijp! hoe wonder uw vermaeck!
0 eeuwigh! diepe kolck, die niet en is te gronden
Noch by een kloecke pen, noch by geleerde monden,
Noch by een geeftigh breyn, ( eeuwigh groot beflagh,
Dat noyt een Wacker oogh ten vollen overfagh;
Schoon ganfch de werelt-kloot beftont in water-baren
En dat'er eenigh menfch, na hondert duyfent jaren,
Tot foo een ruyme zee eens toegetreden quam,
En uyt het woefte diep maer eenen druppel nam ;
Het fou noch evenwel, na menigh duyfent eeuwen,
Het fwemmen metter tijt benemen aen de meeuwen;
Het fou noch evenwel de gronden van den kolck
Ontblooten voor het oogh, en toonen aen het volck.
Maer Eeuwigh is een vack , een afgront fonder palen,
Oneyndigh van begrijp, daer in de finnen dwalen,

Daer in verloren valt, en niet ter werelt gelt,
Schoon iemant hondert jaer, of hondert duyfent telt.
0 leert, mijn fiele! leert geduerigh overleggen
Wat eeuwigh wel te fijn, wat eeuwigh is te feggen,
Wat eeuwigh al bevanght, wat eeuwigh al bedeckt ,
Wat eeuwigh, eeuwigh is, waer eeuwigh henen ftreckt:
Bedenckt eens wat'et fy by God te mogen wefen,
Van alle blijdfchap vol, van alle pijn genefen 2),
Met alle goet begaeft, van alle quaet bevrijt ,
Ontflagen van geklap, en boven alle nijt;
Geen fieckte, geen gevaer, geen vreefe, geen gebreken ,
Geen leugen, geen bedrogh, geen Ilimme tonge-fteken ,
Geen doot, geen ongemack, geen honger,, geen gequel 2',
Maer ftaegh, in alle dingh en fonder eynde, wel:
Volmaecktheyt in de fiel, gefontheyt aan de leden,
En fchoonheyt voor het oogh, en volheyt in de reden 4),
En liefde fonder haet, en onvermoeyde jeught,
En God te mogen fien, de volheyt aller vreught! 2)
Al wat de rijcke zee , al wat de foete ftroomen,
Al wat het luftigh velt, al wat de groene boomen,
Al wat de ganfche lucht eens gaf aen onfen noot,
Al wat de hemel felfs oyt Boot in onfen fchoot,
Dat fal de milde God in onfen geeft vervullen,
Als wy in Hem alleen daer boven leven fullen 2);
Hy, geeft van onfen geeft, hy, onfe ware kroon,
Hy, fiel van onfe fiel 7), hy, onfe groote loon 'I
Bedenckt een fchoone ftad 9), die niet als helle ftralen
Laet uyt het rijck gebouw van hare poorten dalen,
Een ftad, een heerlick werck, gelijck'er noyt en was,
Een ftad van enckel gout, gelijck een fuyver glas '°',
Een ftad, een fchoon juweel, daer klare beken vloeyen
Tot heyl van al het volck; daer nutte vruchten .groeyen
Ten goede van de fiel "'; een ftad, een reyne ftad,
Die in een 's menfchen hert noyt recht en is gevat;
Daer is een belle fon, die noyt en laet te fchijnen
Daer is een wonder licht, dat niet en fal verdwijnen '"',
Daer is des Heeren Bruyt, daer is de ware min,
Geen quaet en raeckt'er aen, geen vuyl en komt'er in 14'.
0 nieuw Jerufalem ' 2)1 hoe klaer fijn uwe ftraten!
Hoe reyn uw borgery! hoe fuyver alle vaten!
Hoe fijn uw gronden felfs met alle glans bekroont,
Daer God in voile daet fijn eygen wefen toont! 12)
Daer God in onfen geeft fal eeuwigh blijven leven!
Daer God met onfen geeft fal in der hooghten fweven!

1) Te weten het burger-recht van het hemelfche Jerufalem, wiens vrydom ons verkregen is niet voor een groote fomme gelts (gelijck de Hooftman feyde van fijn burger-recht van Romen ,
Actor. 22. 28.) maer met den dierbaren bloede Chrifti. 1 Petr. 18.
2) Pfalm 16. 11, voor u is vreugde der volheyt, en lieffelijck wefen tot uwer rechterhant eeuwelijck.
3)
4)

Facilius dicere posfumus quid ibi non fit, quIm quid ibi fit. Auguft. de Symb. 1. 3.
Nil notum in terra, nihil ignotum in ecclo : res enim verae funt in mundo invifibili, in mundo vifibili umbrae rerum. Herm.

5)
6)

Vifio Dei beatifica fola eft fummum Bonum. Auguft. de Trinit. cap. 13.
Non poteft fummus rerum conditor in fe non habere, quae rebus a fe couditis dedit, quereadmodum fol aftris. Hugo lib. 4. de anima cap. 15.
11) Apoc. 22. 2.
10) Apoc. 21. verf 18. 21.
9) Apoc. 21. 11. 21.
8) Genef. 15. 1.
Anima animae Dens. Bern.

12) Apoc. 21. 23.
7)
15) Heerlijcke diugen fpreeckt men van u, o ftadt Godes. Pfalm 87. 3. Apoc. 11. 19. 23.
14) Apoc. 21. verf. 10. verf. 27.
13) Lumen eft umbra Dei; Deus lumen luminis. Plato.
16) Wy fullen hem fien gelijck by is 1 Jolt. 3. 2. 1 Corint. 15. 28. 2 Corint. 3. 18. 1 Corint. 13. 12.
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Daer God ons fpiegel is, ons klare fonne-fchijn!
Daer God in ware daet fal al in alien fijn!
Och, of ick ftijgen mocht uyt defe lage poelen,
Soo dat ick in den geeft geduerigh mochte voelen
Den voor-fmaeck van het heyl, dat boven is bereyt;
Een voor-fmaeck, die de fiel in ware vreughden leyt!
Och, of ick alle tijt, met yver aengefteken,
Moght eeuwigh, lieve God! van uwe daden fpreken,
Moght fpreken alle tijt, niet als een nietigh menfch,
Niet foo ick fpreken kan, maer als ick heden wenfch!
Och, of ick fpreken mocht met hondert duyfent tongen,
Die met geen aertfchen draf en waren ingedrongen!
Och of ick fpreken mocht, gelijck het u betaemt,
Die Held, die Vrede-vorft, en Wonder fijt genaemt:
Och, of ick fpreken mocht gelijck de reyne fcharen,
Die met een helle ftem, en met de guide fnaren,
Verheffen uwen roem en melden uwen lof,
En roepen heyligh God, en laten nimmer of!
Waer ben ick, mijn gemoet? mijn hert begint te voncken
Door ongewonen brant, mijn fin gen worden droncken,
Mijn geeft is opte loop, mijn losfe reden holt,
Mijn breyn dat borrelt uyt, mijn fiele fuyfebolt:
Wie fal my, lieve God! van defe banden flaecken,
Op dat ick even nu mijn Schepper mocht genaecken?
Wie fal mijn vluchtigh hert verheffen in de locht,
Op dat ick heden noch den hemel raecken mocht,
Ick fcheyde van het vleefch en defe fwacke leden;
Ick klimme tot het huys van alle eeuwigheden,
Ick reycke naer het licht en uaer den hellen dagh,
Daer noyt de bleecke doot haer pijle fchieten magh:
Ick vliege buyten my ick vliege van der aerden ,
Ick ftijge naer de locht met ongetoomde paerden ,
Ick fie beneden my, al wat de werelt doet,
Ick fie, hoe dat het volck hier in der aerden wroet,
Ick fie de nieuwe stad en hare poorten blincken,
Ick hoore door de lucht de reyne ftemmen klincken,
Ick fie een klare beeck, een kryftallijnen ftroom,
Ick fie het eeuwigh loof, den waren Levens-boom;
Ick hoor' een groote fchaer des Heeren daden fingen,
Waer henen? mijn vernuft! o wonder foete dingen!
Ick fie het reyne Lam en fijn Geminde ftaen,
O moght ick, lieve God, o moght ick vorder gaen!
Mijn fiel is Noachs duyf, die niet en weet te ruften,
Die noyt en heeft de mocht te fetten hare luften
Tot datfe wederkeert, van daerfe voortijts quam,
Van daerfe was gereyft en haer beginfel nam.
Van hier dan, weerelts vreught, die niet als boofe fmetten
En brenght ontrent de fiel, die alle vreught beletten,
Of is'er iemant bly, en dat in reyne tucht,
Noch tijt het los vermaeck in haelten opte vlucht;
Wat hoor ick menighmael de blijde gaften klagen:
Hoe veerdigh is de tijt! hoe vliegen onfe dagen!
I
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Het fchijnt dat eenigh fpoock ons uytte weerelt drijft,
't Is al maer water-verw wat niet geduerigh blijft.
Schoon iemant met een vrient fijn herte wil vermeyden,
Daer komt in korter ftont, daer komt een bitter fcheyden,
En hoe men blijder was en foeter heeft gemalt,
Hoe dat het droef vertreck de vrienden fwaerder valt.
Asfuerus heeft het volck veel gunfte toe gedragen:
Hy gaf een groote feeft van hondert tachtigh dagen,
Die maeltijt evenwel, die blijdfchap is gegaen,
Al wat de weerelt prijft, en is maer enckel waen:
Maer in des Heeren huys, daer foo veel duyfent fcharen
Te famen fullen fijn, te famen fullen paren,
Daer is het bitter woort, het fcheyden niet bekent,
Daer blijft een eeuwigh heyl, een vreughde fonder cut.
Schoon iemant vrolick is door fpel of luftigh fingen,
Door wijn en rijcke fpijs en duyfent fchoone dingen,
Indien by evenwel fijn innigh herte vraeght,
Noch is'er eenigh leet dat hem de fiele knaeght:
Maer die in Chrifti bloet den Hemel heeft verworven,
Die voelt een reyne vreught, die niet en is bedorven,
Die niet en is gemenght met ick en weet niet wat;
Maer is in hooge Tuft ten voelen opgevat.
Laet iemant fijn geficht by wylen henen dwalen
Ontrent een fchoon gebouw, daer hondert guide falen
Sijn prachtigh uytgeruft met alle rijcke fteen,
Met alle fchoon gevaet, dat niet en is gemeen,
Het fal hem (foo het fchijnt) tot aen de fiele raecken;
Maer dit noch evenwel fijn kleyne beufel-faecken,
Sijn by des Heeren huys gelijck een fwaluw-nett,
Dat, ick en weet niet hoe, is aen de muer geveft:
Als iemant baggen fiet, geciert aen alle kanten
Met oefters reyn gewas , met fijne diamanten :
Met alle flicker-fpel, het dunckt hem wonder fijn,
Maer dit noch altemael en is maer enckel fchijn,
Het wort doch menighmael aen defe toe-gelaten,
Die. Gode vyant fijn en goede Peden haten ,
Ghy, als 't u wedervaert, foo denckt uyt dit geval,
Wat God fijn eygen volck hier namaels geven fal:
Als iemant tuynen fiet vol alderhande bloemen,
Vol alle fchoon gewas, daer op de menfchen roemen,
Vol aerdigh haege-werck, en, in het koelfte deel,
Een kunftigh boom-verwelf, of ander hof-prieel,
Sijn herte wort verheught, en fchijnt als op te fpringen ,
En defe evenwel en fijn maer flechte dingen,
Die aen gevangens felfs, oock midden in den fmaet ,
Als tot een kleyn vermaeck de milde. Schepper laet.
Wat fal de goede God fijn diere kinders geven,
Die na dit jammerdal voor eeuwigh fullen leven P
Wat fal fijn hoogfte gunft hun (torten in den fchoot,
Die, eer de weerelt ftont, tot vreughde fijn genoot?
Wanneer de fchoone fon met haere guide ftralen
Koomt, als een bruydegom, uyt hare kamer dalen,
140

558

BEDAEGHDE HUYS-MOEDER.

Of dat de klaere maen, en al het fterre-licht,
Vertoonen aen het volck een aengenaem geficht;
Ons fiele wort te recht met vreughden overgoten,
En fiet, 't is maer de kas, waer binnen is gefloten
Dat over-fchoon juweel, dat God verfegelt hout,
Tot eens de reyne bruyt met haren fchepper trout.
Wel aen dan, Chriften hert, en laet u niet vertfagen
Noch door uw kranck geltel, noch van uw lefte dagen;
U dient noch wacker oogh, noch oore toegeftopt,
Schoon dat de bleecke doot voor uwe deuren klopt;
Het fchricken is vergeefs, het fuchten is verloren,
Ghy fijt'er toe gemaeckt, ghy fijt'er toe geboren,
Het moet al in het graf, al in het duyfter gaen
Wat hier beneden wort befchenen van de maen;
De doot, die u beftoockt, en kan u geenfins krencken,
Maer is gelijck een dwaes, die visfen wil verdrencken;
Sy, die u wonder dreyght met leet en ongeval,
Is 't die aen uwe fiel haer leven brengen fal.
De doot is maer een Ilaep, fy leyt het lichaem neder,
Maer geeft het niettemin aen fijnen Schepper weder,
De doot is maer een veer, dat van een harde ftrant
Ons met den vinger wijft het ware vaderlant;
De doot is aen den menfch gelijck Elias wagen:
Sy kan, als door het vyer, ons naer den Hemel dragen;
De doot is maer een wee, die ras en metter vaert
Den Hemel open doet, en ons het leven baert.
O weerden ouderdom! o fchole van de feden!
O fleutel van de ruft! o woonplaets van de reden!
O winckel van beraet! o haven van de deught!
O tucht-huys van de luft, en breydel van de jeught!
Ick prijs' u, grijfe vorft! fchoon u de menfchen laken,
Ghy doet ons metten geeft als aen den Hemel raecken,
Ghy doet ons dertel vleefch, ons tochten in den ban,
Daer ons de geyle jeught niet voor bevrijden kan ;
Ghy leert ons uytte daet hoe alle menfchen dolen,
Dat niet en wort geleert oock in de befte fcholen;
Ghy maeckt ons van het vleefch en van het leven fat,
En baent ons totte deught gelijck een rechte pat;
Ghy meuckt ons door den tijt, en rijpt ons groene baften,
Ghy koelt het vierigh breyn van alle rouwe gaften,
Ghy maeckt dat onfen geeft een nieuwe weerelt fiet
Uyt dat van langer hant voor defen is gefchiet ";
Ghy fijt als voor een God by wijlen aengebeden,
Maer dat is vleyers werck, en tegen alle reden,
Hoort uyt een waren mont een woort tot uwer eer:
Ghy kont ons metter hant geleyden tot den Heer.
Ontfanght dan , reyne fiel, ontfanght uw lefte dagen
Als Godes foete gunft, en niet als droeve plagen ;
Ghy kont oock even dan believen uwen vrient,

Indien ghy van den tijt u na behooren dient.
Die uyt een domme luft in echte plach te treden,
Vergaept hem meeftendeel ontrent de fchoone leden,
Ontrent een fieren gangh, ontrent een rooden mont,
En daer is menighmael het ganfche trou-verbont ;
De liefde van de jeught beftaet in malle rancken,
In ongefoute jock, in enkel Venus-jancken,
In ick en weet niet wat; uw liefde ftaet gefet,
Indienfe na den eyfch op alle faecken let:
De tochten van het vleefch, de luften om te baren,
Verdwijnen metter tijt, en breken met de jaren;
Ghy, als de dwafe min uw wefen niet en paft,
Soo maeckt dat uw gemoet in ware liefde waft!
Ghy moet na defen tijt, als van de jeught genefen,
In plaetfe van de vrouw, een lieve fufter 2) wefen;
Schoon of het lichaem ruft, als maer de fiele paert,
Soo weet, dat echte trouw haer voile krachten baert:
Ghy ftaet als op den trap om hoeft te fijn verheven,
Daer vrouwen fonder man, daer mannen fullen leven
En fonder echte wijf en fonder echte fchult,
Dus weep van heden af gelijckje worden fult.
De Phcenix, nu bedaeght, vlieght naer het heete Suyden,
En raept aen alle kant den beck vol foete kruyden,
Vol balfem en kaneel, en bouwt een rijcken neft,
En, als de doot genaeckt, foo rieckt by alder-beft :
Al is de fchoone roos, door hitte van der fonnen,
Verllendert, afgeteert, door rimpels ingewonnen,
Berooft van alle glans en van haer jeughdigh nat,
Noch blijft haer foete geur oock in het dorre blat:
Uw heyligh trouw-verbont, beveftight mette jaren,
Beproeft door foet en fuer u dickmael wedervaren,
Verfegelt boven dien door menigh aerdigh kint,
Dat is een vafte knoop die reyne fielen bint;
Het paren van de jeught, en dat wy trouwen noemen,
En kan niet overal van ware trouwe roemen ,
Ach! daer is maer de fchors, en hier de rechte keeft:
Hier trouwen onder een de fiele metten geeft:
Als man en echte wijf op haren leger fpreken,
Hoe door een fachten aert de tochten af te breken,
Hoe fonder heerfchappy te heerfchen over al,
En hoe men voor een vloeck een fegen geven fal;
Als man en echte wijf te famen over-wegen,
Hoe dat een Chriften hert de liefde dient te plegen,
En hoe men gaften noodt in daet en fonder fchijn,
En hoe men gaften noodt om niet genoodt te fijn;
Als man en echte wijf te famen overpeyfen
Wat teer-gelt dat men hoeft om uyter tijt te reyfen,
En hoe een bange lid kan lesfen haren dorft
In Chriftus diepe ftraem en fijn bebloede borft;

1) Tune demum fanae mentis oculus acute cernere incipit, nbi corporis oculus incipit hebefcere. Seneca.
2) Valeat etiam hic illud: Qua uti non poteft pro uxore; habeat tanquam fororem. C. requifiv ifti. 33. q. 1. Olim inter confulares perfonas Romae obfervatnm fuisfe memoriae proditum
eft, ut maritus et nxor,, feorfum habitantes, honorem tamen invicem matrimonij haberent. L. aim hic ftatua. ff. de donat. inter Vir. et Uxor. Bent Auguftinus: in Bono, inquit, lieet annofo
eonjugio, etfi emarcuerit ardor aetatia inter mafeulam et fceminam, viget tamen ardor caritatia inter maritum et nxorem. De bon. Conjug. tom. 8.
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Als man en echte wijf te famen over-mercken
Hoe dat men rijcke wort in alle goede wercken,
En wat een foeten geur dat uyt den Hemel daelt,
Wanneer een heyligh vyer in haren boefem ftraelt;
Als man en echte wijf vermengen haer gebeden,
Vermengen haer gepeys, en ruften mette leden,
Dat is een Poet geheym, dat vry al dieper gaet,
Als ick en weet niet wat, en fotte minne-praet:
Vriendinnen! andermael: of fchoon de wachters beven,
De maen en guide fon haer fchijnfel niet en geven,
De mulders ledigh ftaen, blijft efter ongemoeyt,
Als maer de nieuwe menfch van binnen jeugdigh groeyt ".
Al vint de gladde flangh haer eerfte jeught verfieten,
En ganfch het buyte-vel aen alle kant gereten,
Noch is haer dat verlies geen fchade, noch verdriet,
Om datfe binnen haer een nieuwe jonckheyt fiet;
Sy weet haer buygfaem lijf door enghten in te dringen,
En door een kleyne fcheur haer weder uyt te wringen;
Sy wraeckt met alle macht, en worftelt lange tijt,
Tot dat haer opper-huyt van al de leden glijt;
Sy weet haer eerfte kleet, haer oude rimpel-vellen,
Haer yacht, die niet en deught, ten nauften of te pellen,
En fiet, na dit bedrijf foo koomtfe voor den dagh
Vry fchoouder alsfe was, en gladder alsfe plagh.
Ey, wat ick bidden magh, gaet even defe gangen,
En doet in dit geval gelijek de wijfe flangen:
1) Wanneer ick veroude, wort ick vernieut. 2 Cor. 4.
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Daer is geen beter raet, wanneerje buyter. ilijt,
Als wel te nemen acht, hoe datje binnen fijt.
Indien uw lichaem fwackt, laet dat uw baken wefen,
Wilt uyt uw hollen tant of uyt een rimpel le fen
Hoe dat een kranck geftel, uw fwacke faecken ftaen,
En leert op defen peyl tot uwen fchepper gaen:
Wat fchaet het , dat de menfch uyt dit verdrietigh leven
Wort met een fnellen ftroom in haeften wegh-gedreven?
Wat fchaet het, dat de menfch door al de leden voelt,
Dat hem een ftil bederf in al de leden woelt?
Wanneer het kranck geftel is dickmael aengeftreden
Met kortheyt opte borft, met fwackheyt aen de leden,
Soo fpreeckt des Heeren mont, als door het ongeval :
'k En wil niet dat het vlees u langer fmaecken fal.
Wie blijft'er in een fchans met onder-grave wallen?
Wie viught niet uyt het huys, wanneer de mueren vallen?
Wie foeckt geen ander kleet, indien het hem gebeurt,
Dat fijn verfleten rock en hier en ginder fcheurt?
Of fchoon een weeligh menfch tot leven is genegen,
Het wort hem metter tijt. door fiecke dagen tegen;
Veel qualen aen het lijf, en dickmael fwaer gepeys,
Verwecken aen de feel een weer-fin in het vleys:
Befiet, en letter op, hoe ieder fijne tanden
Ten naeuften gade flaet, en noemtfe weerde panden,
En, foo een ander menfch hem daer eens hinder doet,
Hoe dat by ftrax ontfteeckt, en krijght een hevigh bloet;
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Maer foo nochtans de worm daer in begirt te knagen,
Hy fal haeft fijnen noot aen alle menfchen klagen;
En als het langer duert, hy koopt'er iemant toe,
Die flux het quelligh been hem uytten monde doe:
Soo plagh de wijfe God by wijlen trage menfchen,
Die niet als langer tijt hier opter aerden wenfchen,
Te trecken uyt'et vleys, en die den doot ontfagh,
Haeckt, onder dit behulp, naer fijnen leften dagh.
Dan 't is hier niet genoegh op uw vertreck te peyfen,
Weet datje teer-gelt hoeft, aleer te mogen reyfen:
Die met een lege beurs in vreemde landen gaet,
Klaeght dickmael fijnen noot wanneer het is te laet.
Maeckt dit geen kleyn beflagh in uwe diepfte forgen,
Vernieut uw Christen hert, vernieut'et alle morgen,
Gaet, lift u eygen felfs, en dat met alle vlijt,
Tot datje metten geeft in goeden vrede fijt:
Het oude flange-vel te ftroopen van de leden,
En nieu te mogen fijn van boven tot beneden,
Is vry een wichtigh ftuck: de ganfche binne-kracht
Is noodigh tot het werck, en dient'er by gebracht:
Poch, fchoon ghy fmerten lijt, geen moet en dient verloren,
Waer wort'er eenigh kint, als met verdriet, geboren?
En fiet, de nieuwe menfch verweckt een diep geklagh,
Vermits hy langer tijt in droeve banden lagh.
Indien uw koude maegh geen voetfel kan bewercken,
Wilt dan het innigh deel met beter fpijfe ftercken;
Indien het vochtigh breyn verduyftert uw gefucht,
Soo ftijght de finnen op tot in het eeuwigh licht:
Sluyt u de moeder toe, ghy fiet den Hemel open,
Dat is um, rechte wit, daer wortje toe geropen:
Soo u de jeught befwijckt, en niet en kindert meer,
Ghy wort een eygen kint, een dochter van den Heer,
Doet u het killigh bloet of koude winter kermen,
Laet u het vierigh hert, laet u de liefde wermen,
De liefde, niet van eer, of van het aerdfche goet,
Maer, die een naeckten kleet, en hollen buycken voet:
Wort n het wanckel hooft mifmaeckt door kale plecken,
Ghy, wilt maer des te meer uw naeckte fiele decken;
Wort u het lijf ontfet door gicht of flerecijn,
Seght: mijn verlosfingh naeckt , dan fal het beter fijn;
Heeft niemant fchier vermaeck in uwe dorre leden,
Maeckt, datje trooften kont door uwe foete reden;
Is uwe glans voortaen de weerelt onbekent,
Siet, dat ghy uwen lof tot in den Hemel fent;
Kan u het foet geluyt van fpel of konftigh fingen
Niet in het deufigh breyn of door het oore dringen,
Bevlijtight alle daegh, dat ghy de foete vreught
Van Godes eeuwigh heyl oock hier gevoelen meught:
Leyt uw onruftigh breyn en maelt geheele nachten,
Soo dat geen foete ruft en daelt in uw gedachten,
Hebt oock in dit geval een kleynen tijt gedult ,
Het uyr is voor de deur, wanneerje rutten fult:

Wort u het lijf gekromt, en naer het graf gebogen,
De fiel, uw befte deel, dient op te fijn getogen;
Het vlees is voor den worm, de geeft, uw befte pant,
Gaet naer den Heine' toe, daer is het vaderlant:
Hoewel het wanckel hooft, en krom-gebochte leden
U trecken naer het graf, en wijfen naer beneden ,
Uw hayr, to voren (wart, of blont, of gout gelijck,
Wijft, door fijn witte verw, u naer het Hemel-rijck.
Wat ftaet den ouden menfch doch vorder na te jagen,
Als God een reyne fiel to mogen over-dragen?
Schier niet een eenigh vrient en is met hem gepaft ,
Hy valt een ander fwaer, en is fijn eygen laft.
Daer is geen kleynen tijt voor defen wegh-gevaren,
Nu in een fware dracht, clan in het kinder-barer,
Oock hebje menighmael een ganfche nacht gefucht,
Of om een quaede borft, of by een fiecke vrucht:
Dat pack is nu geloft; ghy mooght de ganfche leden
Na defen in den dienft van uwen God befteden,
Ghy mooght nu trecken in, als met een vollen mont,
Den trooft, die ons het Woort hier opter aerden jont,
Ghy moogt nu, fonder fchroom, een fiecken menfch befoecken,
Een fchamel kinder-bed verfien van linnen-doecken,
Van dranck, van nutte fpijs, en van een winter-kleet,
In 't korte, milde fijn in alderhande leet:
Ghy kont oock even dan uw weder-paer gerieven,
In fwackheyt dienftigh fijn, in fieckten hem believen;
En als een heeter brant ontftelt fijn innigh bloet,
Hem wijfen opten Heer, en trooften fijn gemoet:
Ghy, toen hy in der jeught by wijlen plagh te peyfen
Om naer een ander lant een verren wegh te reyfen,
Ghy bracht tot fijn behoef en koft en goeden dranck,
En wat hem dienen moght de ganfche reyfe lanck;
Draeght hier geen minder forgh, en als de felle vlagen
Het diepfte leven-vocht nu fchijnen uyt to jagen,
Soo dat fijn reyfe naeckt; ghy, brenght dan aldermeeft
En fpijfe voor de fiel en voetfel aen den geeft;
Ontbiet een weerdigh man, die mette belle gaven
Sijn aengevochten hert magh uyt den Woorde laven,
Die met een ftaegh gebet hem ftelle voor den Heer,
Tot dat'er wort gefeyt: daer is geen adem meer.
Maer boven dat de menfch fijn leden voelt bederven,
Soo fiet hy menighmael fijn naefte mogen fterven,
Hy, fiet hoe Godes hant hem in den boefem taft,
Hy, fiet hoe fijn verdriet geduerigh hooger waft;
Hy fiet een fchoone jeught , in plaetfe van to fpelen,
Gaen treuren door het huys, of aen den viere quelen;
Hy fiet een weerden vrient bevochten van de doot;
Hy feet een aerdigh kint hem trecken uytten fchoot:
Wat fal in dit gevaer, en diergelijcke faecken,
Een lieve moeder doen, een weerde vader maecken?
Sal ieder als een rots, en fondet droeve traen,
Sal ieder met gewelt fijn liefde wederftaen?
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Neen, droeve moeder, weent; daer is een wettigh treuren,
En meeft, wanneer de doot ontgrendelt uwe deuren;
God wil niet, dat de fiel in druck en fware pijn
Sal hart, gelijck een fteen, of ongevoelick fijn:
Hier dient alleen beforght, dat vele droeve tranen
Uw wangen niet te diep, gelijck een acker, banes
Wie tot een ftagen rou de finnen overgeeft,
Gelijckt een weerelts kint, dat fonder hope geeft.
Ghy, laet u niet te feer van treuren overheeren,
Uw kint is in de ruft , het kan niet wederkeeren;
't Is nutter, dat het oogh om eygen fonden fchreyt,
Als om een dooden vrient, die in der aerden leyt.
Ghy, weeft doch niet te droef, en niet te feer verbolgen,
Maer Melt u liever aen, om wel te mogen volgen;
Waerom te feer beklaeght een voorigh ongeval?
Hebt liever voor het oogh een vreught, die komen fal:
Ghy , die een lieven vrient feet in der aerden fijgen,
Wilt met uw droeven geeft tot in den Hemel ftijgen;
Soeckt trooft aen uwen God in alle tegenfpoet,
En ander dit bellagh, foo fpreeckt in uw gemoet:
„Ick was aen defe kant gewortelt in der eerden,
En hielt een nietigh menfch in al te grooten weerden,
Maer God, die mijn gemoet en ftille feylen kent,
Heeft, van dat ydel was, mijn finnen aengewent,
Heeft mijn aelwaerdigh hert tot in het ftof gebogen,
En even door het graf ten Hemel opgetogen;
Hy, die my defe vrucht uyt enckel liefde gaf,
Koomt, uyt gelijcke gunft, en fnijtfe weder af.
Mijn herte was gekleeft aen al te broofe dingen,
Die als een laftigh pack my aen den boefem hingen,
Des ben ick los gemaeckt , ten eynde mijn gemoet
Eens hooger rijfen moght tot aen het ware goet."
Noyt is'er nutter tijt, om feylen af te fnijden,
Dan als het ydel hert moet droeve flagen lijden;
Want als de fiele treurt, of worftelt met de noot,
Dan is het vleys gedempt, dan is de fonde doot.
Laet ons hier, mijn vernuft, een weynigh overwegen,
Wat feylen dat'er fijn, die oude lieden plegen;
Laet ons hun raden af al wat'er qualick ftaet:
Noyt weet'er kint te vroegh, noyt leert'er man to laet.
Men Piet het menighmael, dat tweederley gebreken
Gemeenlijck in het breyn van oude vrouwen fteken,
Het eerfte bortelt uyt door al te losfen praet,
Het tweede dat'er fchort, is fparen boven maet;
Van beyde dient gemijdt: -de klap van oude wijven
(Gelijck van over langh de befte lieden fchrijven)
Is by het ganfche volck meeft over al gefchat
Voor droomen, voor geral, en ick en weet niet wat ";
0 fchande, vrou-geflacht, voor uwe grijfe jaren!
Hoe, konje gelt en goet, en niet uw tonge, fparen?
Of fal de lange tijt, die rijpe finnen baert,

Verftompen al het fcherp van uwen fnegen aert?
Sal u het kranck geftel in alle leden quelen?
En fal de tongh alleen haer rolle blijven fpelen?
Dat voeght, mijns oordeels, niet; dus waer ghy seder fit,
Leght daer een harde praem ontrent dat gladde lid:
Een, die haer midden wil voor alle fnoode vlecken,
Moet niet alleen haer lijf, maer oock haer reden decken;
Moet proeven in den geeft al wat de tonge fpreeckt,
Eer dat'er eenigh woort haer uytten monde breeckt.
Ghy, leert dan lanx hoe meer uw losfen mont befnoeyen,
Om eens dit leelick woort ten vollen uyt te roeyen;
Siet, datje nimmermeer uw tonge befigh hout
Met woorden fonder flot, of reden fonder Pout:
Draeght vorder goede forgh de fpaer-fucht uyt te bannen,
Een plage voor het hays, een grouwel voor de mannen;
Waerom doch wort de menfch ontrent den ouden dagh
Vry fchaerfer als het dient, en vrecker als by plagh?
Is 't niet een felfaem werck? daer alle fonden wijcken,
De luft haer brant ontgaet, de krachten u befwijcken,
Daer oock het oordeel felfs is fwacker in den geeft,
Dat haer de giere fucht dan wackert aldermeeft!
Wat magh uw quelligh hert foo grooten voor-raet wenfchen?
Ghy reyft in korten tijt den wegh van alle menfchen,
Ghy ftaet in uwen loop om haeft te fijn geftilt,
Wat is 't dat uw gemoet noch teer-gelt hebben wilt?
Wat is'er (fegh een reys) wat is'er aen gelegen,
Of uyt een voile zee Of uyt een kleynen regen,
Te losfen uwen dorft, te nemen uw gerijf?
Een weynigh is genoegh ten dienfte van het lijf:
Die in de koortfe woelt en fal niet beter wefen
Al drinckt by wonder veel; maer die hem wil genefen
Behoort het innigh quaet te nemen by der hant,
En weeren uytte borft den aengefteken brant:
Het gelt fal aen het volck geen ander herte geven,
Niet leyden totte deught of eenigh beter leven;
Ghy, die naer vrede tracht, en wenfcht te fijn geruft,
En foeckt geen meerder goet, maer bit om minder luft.
Een weynigh aerd' alleen kan ons den koft verftrecken,
Een weinigh aerd' alleen kan ons de leden decken;
Een weynigh is genoegh, en dient aen onfen noot
En midden in der jeught en midden in de doot.
Hoe moogje foo benaut en foo bekrompen
Ghy fult'et al misfchien haeft over moeten geven
Aen ick en weet niet wie, een al te bijfter mal,
En dien het goet alleen ten quade dienen fal:
Men fiet'et menighmael, dat, na een gierigh fparen,
Het goet, gelijck een mift, plagh haeftigh wegh te varen,
Het is een oude plaegh, dat al te grooten vreck
Gemeenlijck wort gevolght van al te grooten geck:
Het foude menigh kint oock dickmael mogen baten,
Indien hem niet te veel en ware nagelaten ;

1) Anicularum deliramenta (inquit Erafmus) dici folet de nugis Manibus , cujufmodi folent effutire vetulae, cum jam fexus vitio vitiam aetatis accedens, nugacitatis morbum conduplicat.
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Ick keener heden nook, die quamen in verdriet,
Om dat haer ouders forgh hun fchatten achter liet.
Gelooft'et, ydel menfch! goet, heyl, en ware fegen
[s niet in uw bejagh, maer in den Heer gelogen:
Hy ftort op al het lant een uytgefchudde maet,
Wanneer fijn milde gunft maer eenmael open gaet:
Siet Agars eenigh kint: het ware jae geftorven,
Indien het van den Heer geen trooft en had verworven,
De moeder gaf het op, en dede vorder niet,
Als datfe door het wout gingh klagen haer verdriet.
Al wat een vader doet, wat ouders oyt vermogen,
Is buyten God, eylaes! in haeften weghgevlogen;
Lant, renten, alle goet, dat kinders is gemaeekt,
Wort ftrax een lege fles, als God den fegen ftaeckt.
Ghy, die met vafter erf uw kinders wilt belaten,
Gaet, leertfe van der jeught het boofe wefen haten;
Gewentfe totte tucht, dat is gefegent broot,
Noyt wort'er reyne fiel verlaten in den noot.
Siet, als de domme ftruys fijn eyers heeft verloren,
Noch wort'er evenwel een vogel uyt geboren;
En als de wilde raef haer jongen niet en voet,
Dan is'et dat'et God, ons alle y Vader, doet.
Ghy, nut dan met gemack des Heeren milden fegen,
Niet uyt een karigh hert, maer naer het is gelegen;
Biet gunft en doet getes, voor al aen uwen man,
Het valle foo het magh, de nootdruft moet'er van !
Maer draeght oock goede forgh te deelen aen den armen,
Niet flechts die alle daegh voor uwe deuren karmen,
En roepen om behulp; maer aen de lieden meeft,
Die eerlick fchaemel zijn, en met een ftillen geeft.
Te geven fonder hoop' om wederom te krijgen,
En, eer het iemant eyft, fijn gunft te laten fijgen
In • ftilte , fonder roem , en met een bly gelaet ,
Dat is een foete reuck, die naer den Hemel gaet.
De gelt-fucht boven al en dient u niet te plagen,
Wanneer uw weerden man met fieckten is geflagen,
Wanneer hy leyt en hijght, en met verlangen wacht,
Dat hem de lefte wee fal werden aengebracht:
Ghy mooght in dit geval hem geenfins liggen quellen,
Om eenigh teftament dan in te willen ftellen;
Gewis , foodanigh werck vereyft een eygen ftont,
Vereyft een vryen geeft, en geen benauden mont:
't Is noch een flimmer greep by hem te fatten kraecken,
Om ick en weet niet wat tot uwen nut te maecken;
Gefchencken, die men noemt ter faken van de doot,
En dienen niet geverght als buyten alle noot.
Ghy, die met alle vlijt hem dan behoort te ftillen,
En moet in tegendeel hem geenfins komen villen,
En mooght in dit geval niet quellen uwen vrient,
Terwijl hem foet gepeys, en niet als rufte, dient
Wanneer uw bed-genoot heeft fijn gefonde leden ,
Soo taft hem in de borft met liefde, reyne zeden,

Met al wat herten treckt, en niet voor 6enen gangh,
Maer, van den eerften aen, uw ganfche dagen langh:
Het wijf magh haren man, de man fijn vrouwe ftreelen
Om, als'er iemant fterft, het goet te mogen deelen;
Dat ftaen de rechten toe, op dat de foete troll
Te beter overhant in liefde wasfen fou.
Maer door een hart gepragh geduerigh aen te dringen
Oock op een krancken felfs, dat noem ick enckel dwingen;
Waer oyt een hatigh wijf een fwacke fiele quelt,
Al fchijnt het datfe bidt, voorwaer het is gewelt.
Doch waerom dit gebreck de vrouwen toegefehreven;
Ten dient haer niet alleen to worden aengewreven,
Gewis, niet alle mans en fijn hier buyten fchult,
Daer wort'er menigh rijck door vrouwen ongedult:
Daer fijn'er in het lant, die haer gefelfchap plagen
Met woorden, met gekijf, met ongefonde Hagen,
Geen rufte, geen verdragh, tot eens de penne fchrijft,
Dat Jan, mijn lieve man, alleen de meefter blip;
Maer tegen dit bedrogh fijn weder loofe ftreken :
De vrouwen dus geperft die weten haer to wreken,
Sy fluypen uytten huys, als tijt en plaetfe dient,
En maecken al het goet aen eenigh ander vrient;
't Is eenmael hier gebeurt, en elders menigh-werven,
Dat foo een lincker fcheen van fpijt te fullen fterven;
Want, daer hy maer alleen als hoir en was bekent,
Daer bracht een liever vrient een jonger teftament;
Daer ftont toen onfe nurck met twee befchaemde wangen,
En liet, _gelijck een brack, fijn ooren neder-hangen;
Des heeft hy (maer te laet) uyt dit geval bedacht,
Dat jonfte dient gelockt, en niet te fijn verkracht.
Ghy, fchouwt dan dit bejagh, en alle flimme grepen,
Die niet als enckel twift met haer en konnen flepen;
De vont, die ware gunft in echte lieden ftelt,
Is trouwe, geen bedrogh; is liefde, geen gewelt.
Maer ghy, die fijt geneyght uw kinders voor te fchrijven,
Waer dat uw lant, uw gelt, uw renten fullen blijven,
Gaet hier met rijpe forgh, en doet uw faecken af,
Eer u de doot beftoockt en toont een open graf;
Die eerft wanneer het fchip is veerdigh af te fteken,
Gaet hier en weder daer om vrienden aen te fpreken,
Of oock in dat gewoel met packen befigh fit,
Mift Licht Of fijn gemack of wel fijn ganfche wit:
Eerft op fijn leften wil en om de doot te peyfen,
Wanneer het bleecke fpoock u vordert om to reyfen,
Dat is een dwaes beleyt; ghy, ftelt uw dingen vaft,
Eer u een heete koorts met fmerten overlaft;
Het is de befte voet uw faken uyt te wercken,
Wanneerje fijt bequaem op alle dingh te mercken;
Of anders, feylt'er iet ontrent uw leften wil,
Ghy, brenght aen alle kant de vrienden in gefchil.
Daer fijn in dit beflagh by wijlen vyfe ftreken,
Waer door de lieden felfs haer eygen rnaeckfel breken :
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Sy ftellen wonder veel, en dickmael vreemde tael,
En fiet, een enckel woort verbrot het altemael!
Daer fijn'er in het lant, die niet als banden fchrijven,
Als of haer lefte wil hier eeuwigh moefte blijven:
Sy maecken huys en hof, en dickmael al het goet,
Van 't een op 't ander kint tot aen het lefte bloet;
Sy poogen met beleyt haer dingen vaft te maecken,
En dat is veel de wegh, waerdoor fe los geraecken;
Want die hun voor de doot niet eens quam in den zin,
Die valt'er menighmael met al de leden in:
Daer fijn'er boven al die even jonge vrouwen,
Door krachten van de pen, in vafte banden houwen ,
Soo dat een jeughdigh wijf moet leven fonder man,
Of fchoon hy, die het wilt, des niet genieten kan.
Ghy, weeght dit gants bellagh in fijn geheele leden,
En tijt hier noyt te werck als met bedachte reden,
Spreeckt niet als door een wolck, maer klaer en uytten mont,
En fchrijft uw moeders tael, foo gaen uw foecken ront :
En wilt a niet te ras of haeftigh onderwinden
Uw na te laten goet met fchrijven in te binden;
Waer toe foo langen forgh? ey lieve, laet het goet
Beftieren by den raet van die het hebben moet.
Wat hier de vrouwen raeckt: en laet u niet geluften,
Terwij1 uw doode romp fal in der aerden ruften,
Haer door een hart gebodt te ftellen in den dwangh,
ril eleven fonder man haer ganfche dagen langh :
't Is buyten alle recht de vrouwen aen te drijven ,
Om in een ruyme koets alleen te moeten blijven;
Het is een oude wet, dat Acheron verflint
Al wat een echte wijf aen haer gefelfchap bint:
De man is door de trou geen hooger macht gegeven ,
Als met een echte wijf fijn dagen af te leven,
Daer hout fijn voor-recht op: het graf, het open graf
Dat bijt, foo heeft het gaept, de vafte banden af:
De doot ontbint den knoop, die niet en was te breken,
De doot verfet de pael, die noyt en is geweken,
De doot fcheyt alle dingh, de doot, de bleecke doot
Stelt alle vrouwen los van haren bed-genoot :
Waer toe een jeughdigh lijf, door al te ftrenge wetten,
Om ick en weet niet wat, in defen praem te fetten ?
Of wilje dat de vrou fal blijven fonder man,
Oock fehoonfe niet en wil of datfe niet en kan?
Ey, wegh met defen dwangh; die uyt de werelt fcheyden
Die moeten haren geeft tot hooger dingen leyden;
Ghy, die in vreughde gaet, en laet geen jonge vrou
Geduerigh in den druck, geduerigh in den rou:
Misfchien, indienje mocht eens uytten grave rijfen,
Ghy Pout het echte bed haer foecken aen te prijfen;
Denckt wat men heden fiet, en wat men eertijts fagh:
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Men. wil maer des te meer, wanneer men niet en magh:
Plagh niet een billick menfch een ieder toe te laten
Dat hem geen hinder doet, en elders moghte baton?
U dient geen vrouwe meer, noyt fiele wort de bruyt,
Want daer geen doot en is, daer heeft het trouwen uyt '.
Hoort vrinden, hoort een woort: wanneerje komt te fterven
Ghy fult uw vrouwen fien , maer echte plichten derven;
't Is waer, de fiele mint, oock na dit nietigh lijf,
Maer kieft dan evenwel geen man of echte wijf.
Daer is een ander quaet bynaeft in alle fteden:
Dat met fijn eygen deel nau menfch en is te vreden;
Waer oyt het echte paer een leften wille fluyt,
Daer is meeft al het volck op eygen voordeel uyt:
Of wel eon vruchtbaer wijf, door Godes milden fegen ,
Veel fonen heeft gebaert, veel dochters heeft gekregen ,
En dat hier op de doot het echte bedde fcheyt,
Noch wort het minfte deel den weefen toegeleyt ;
Die langhft in leven blijft treckt huys en hals-juweelen,
En koomt des niettemin de meefte baten deelen;
Men fet de kinders uyt met ick en weet niet wat,
Al fijnfe menighmael de befte van de ftadt;
Dit fie ick in het lant, en 't is my bijfter tegen ,
Des bidd' ick, echte volck, dit niet to willen plegen;
Ontlaft uw reyne fiel van uwen vrecken aert ,
Het koomt de kinders toe al wat'er is gefpaert:
Ghy fijt een eenigh hooft en kont genoeghfaem. leven,
Uw weefen jonck en veel: ey! waerom niet gegeven
Dat hun des lants gebruyck, ja recht en reden, font?
Waer toe uw gunft gefchort tot aen den leften ftont?
Soo ghy het al beflaet, en wilt'et foo bewaren ,
Hoe kan dan eenigh kint naer rechte weerde paren ?
Soo ghy het al begraeyt, uw leven-dagen lanck,
Soo heeft de doot alleen, ghy, vader! geenen danck.
Niet dat ick raden wil uw kleeders af te leggen ,
Eer dat men flapen gaet (gelijck de Franfen feggen 2 )) ;
Neen, dat is niet gemeynt; het is verdrietigh goet ,
Wanneer een moeder felfs van kinders halen moet ;
Ick weet, hoe fuer het valt, dat ouders moeten vleyen,
Dat ouders om behulp aen hare kinders fchreyen;
Het is een oude fpreuck: haeckt iemant naer het erf ,
't Is reden dat hy wacht tot eerft de meefter fterf 3'.
Mijn raet is maer alleen te fchiften tusfchen beyden ,
En van het kinder-goet behoorlick af te fcheyden;
Ghy, weeft dan niet te fchaers , maer quijt uw vaderplicht:
Het is de befte keers, die voren henen licht.
Maer t'wijl wy met gemack van defen handel fpreken,
Soo fchijnt aen uwen man het leven af te breken;
Ick hoore, naer my dunckt, ick hoore fijn geklagh,
Hy fpreeckt, gelijck het fchijnt, nu flauwer als hy plagh:

1)
2)

In de opftandinge en fullen fy geen vrouwen trouwen noch oock ten huwelijck genomen worden, maer zijn als de Engelen Gods, Matth. 23. 30.
Je ne me yen pas defpouiller, devant que jaille coacher. Een Franfch fpeeckwoort.

3)

Blijft de overfte in uwe goedoren, ende en laet u uwe eere niet nemen. Syr. 33. 20.
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„Tck, die in mijnen tijt, met uytgeftreckte leden,
Qum recht, gelijck een keers, en deftigh aengetreden,
Ben nu te defer uyr, vermits den ouden dagh,
Niet die ick eertijts was, of van te voren plagh ;
Mijn vet is uytgeteert, mijn vyer is fonder luyfter,
Mijn licht heeft geenen glans, mijn oogen worden duyfter,
Mijn fchenckels bijfter fwack, mijn beenen wonder kranck,
Mijn adem, voortijts Poet, is niet als enckel ftanck ;
Mijn leden al gelijck (8 krachten van de jaren!)
Sijn niet alleen verflimt, maer kleynder alsfe waren,
Mijn hooft dat fchudde-bolt, mijn lenden hangen lijp,
En, met een woort gefeyt, de keers brandt in de pijp.
Ick hebbe veel befocht, en, tot verfcheyde ftonden,
Veel moeyten uytgeftaen , veel dingen ondervonden,
Ick hebbe menighmael en lief en leet gehad,
Nu is'et uytgekoot, ick ben de werelt fat:
't Is tijt, o weerde fiel, op uw vertreck te peyfen,
Maeckt pack en fack gereet om haeft te mogen reyfen,
Die jonck is, kan misfchien de bare noch ontgaen ,
Maer ick, en mijns gelijck, gewis die moet'er aen;
Veel leven in gevaer, die, met een fchijn van reden ,
Noch hopen op verdragh en ftellen hen te vreden;
Al is'er iemant fleck, of totte doot gewont,
Hy denckt: de kranckfte menfch wort menighmael gefont;
Al fiet een ftrijtbaer held fijn belle rot geflagen,
Hy roept noch evenwel: de kans is noch te wager;
Al fwemt een (chippers gait te midden in de zee,
Hy peyft: hoe menigh wrack komt drijven aen de ree;
Al leyt een fchuldigh menfch in eenigh kot gevangen,
Daer padden onder een haer mengen mette flangen ,
En dat hem even daer de doot wort aengefeyt ,
Noch is'er eenigh dingh, dat hem de finnen vleyt;
Maer als de ftage tijdt het leven heeft bekropen,
Dan heeft'et geen befcheyt noch let te willen hopen:
Hoe kan een kranck geftel de fieckten wederftaen?
Hoe kan een trage voet de fnelle doot ontgaen ?
Voor my, ick heb genoegh; ick foeck een ander leven,
Ick wil met grooten danck en willigh overgeven
Mijn hooft, mijn fwacke maegh, en dit ellendigh been,
En, lieve, waerom niet? ick had'et maer te leen:
Ick hebbe langen tijt, ick hebbe menigh-werven,
Ick hebbe van der jeught geduerigh leeren fterven,
De bare, met het graf, en wat'er is ontrent,
Is my van langer hant ten vollen aengewent.
Die, als een machtigh heyr koomt dapper aengevallen,
En pooght de vendels felfs te planten opte wallen,
Die (fegh ick) eerftmael dan een noodigh wapen fmeet,
Toont, dat fijn flap beleyt niet van den krijgh en weet.
Ick fagh een ftage doot ontrent de menfchen dwalen,
Ick fagh aen alle kant haer pijlen nederdalen:
1)
2)

Wy zijn alle afgevalleu als bladeren. Jet 64. 6.
De verrottinge noem ick mijnen vader, en de wormen mijn moeder In fufter. Hiob 17. 14.

Hier wort een jongh-gefel, en daer een man geraeckt,
En elders had een maeght het bitter nat gefmaeckt;
Nu wort voorby mijn huys een eenigh kint gedragen,
Dan was'er door het fweert een ganfche ftad geflagen ;
Is 't vreemt, dat eens de fchicht my in de leden kleeft,
Die voor en om mijn lijf foo dickmael heeft gefweeft?
Dit feyd' ick menighmael, dit was mijn ftage reden,
Wanneer ick met een vrient ten grave was gebeden;
Ick had'et in den fin, ick droegh het in den mont ,
Waer dat ick voor een deur Of ftroo Of bare vont;
Ick dacht, wanneer ick Each den koelen avont komen :
Dit ftuk is wederom mijn leven afgenomen;
Ick dacht, wanneer de fon haer nieuwe fackel bracht:
Ons tijt en fluymert niet, oock in de midder-nacht ;
Ick dacht, wanneer ick fagh de dorre bladers rijfen:
Dit kan oock mijnen val als metten vinger wijfen ";
Ick dacht, wanneer ick fchreef op eenigh parkement:
Hier heeft de doot alreets haer fegel op geprent ;
In 't korte, wat ick fagh of waer ick moghte reyfen ,
Ick vont geduerigh ftof om opte doot te peyfen:
Het bont in mijn gewaet, de fchoen aen mijnen voet,
Die druckten alle daegh de doot in mijn gemoet;
Schoon my dan overkwam, en dat te defer ueren,
De Ilagh die alle vleefch ten leften met befueren ,
't En waer oock heden felfs my geenfins onverwacht,
Ick heb'er menighmael te voren op gedacht.
Die luft tot flapen heeft, laet fijn gordijnen fchuyven,
Streckt al de leden uyt, en geeft hem om te fnuyven,
Schort fijn gedachten op, hout al de finnen ftil,
En fchickt hem t'eenemael, gelijck by ruften wil;
De flaepert dient gemaeckt, al eer men dient te Ilapen,
Oock in den langen flaep, die meefters ende knapen
Gelijck te bedde 'tout; al wat men voor-bereyt,
Dat heeft een goet begin om wel te fijn beleyt;
Hier wort geen fey' gedult; de doot is van de faecken,
Die na een quaden flagh niet recht en fijn te maecken;
Want die in dit geval maer eens en fpringht te kort,
Wort in een groufaem diep voor eeuwigh afgeftort.
Dit lagh my vander jeught geduerigh in de finnen,
Om let, door laugh gepeys, op mijn gemoet te winnen,
En fiet, al was ick eens niet weynigh hier bevreeft,
Ick kreegh uyt -dit behulp een onvertfaeghde geeft;
Nu hoor ick, buyten anghft, dat maden, flangen, pieren,
My Cullen door het hooft en in den hemel fwieren,
De flecke mette worm, en al het graf-gevaer
Is of 't mijn eygen bloet, mijn eygen fufter waer 2;
Ick kan dat holle vack, daer eerftmael oogen ftonden,
Door-kijcken fonder fchrick tot aen de diepfte gronden,
Het rif en fijn gevolgh, met al het dorre been,
Is my en in den geeft en aen het oogh gemeen.
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En waerom doch gefchrickt? de tijt fal eenmael komen,
Dat oock dit eygen vleefch fal worden opgenomen,
Sal paren mette feel, en fchoon het is verrot,
Sal klaer en open fien den onbegrepen God.
Ach! foo de fwacke menfch op menfchen moefte bouwen,
Hoe fou het bangh gemoet de wanhoop weder-houwen?
Hoe fou het anghftigh hert de prangen wederftaen,
Die in den leften noot tot aen de fiele gaen?
Maer God is onfen trooft, die ons heeft uytgekoren,
En vrede toegefeyt, en eeuwigh heil gefworen,
Om Chriftus bloet alleen; daer ftaet de fiele vaft,
Of fchoon de wreede doot met open kele bait :
Dat eerft vergiftigh was, dat kan het quaet vernielen,
Dat is het leven felfs aen alle reyne fielen;
Waerom , o treurigh hert, voor doot of hel , gebeeft?
Ick weet, en ben gewis dat mijn Verlosfer leeft;
Ick weet, hy heeft de macht om my te konnen ftercken,
Om my het eeuwigh heyl met krachten uyt te wercken,
Ick weet wien ick geloof; mijn fiele, weeft geruft,
De vloeck is door het Lam voor eeuwigh uytgebluft.
Maer lieve bed-genoot, waer toe foo dichte tranen ,
Die u van alien kant de droeve wangen banen?
Waer toe uw diep gefucht, dat my in 't herte fnijt?
Wy fijn gepaert geweeft, nu is het fcheydens tijt;
Wy hebben, weerde lief, wy hebben niet te klagen

565

Noch van te korten tijt, noch van te weynigh dagen;
Noch van te rasfen lijck, noch van te fnellen reys,
Wij gaen te rechter uur den wegh van alle vleys:
God heeft ons menigh jaer in vrede laten leven,
God heeft ons menigh kint tot onfen trooft gegeven:
God heeft ons veel gejont, oock haven onfen wenfch,
Meer als'er is gefchiedt aen menigh ander menfch:
Wy hebben onfe jeught te famen afgefleten,
Te famen langen tijt in rust ons broot gegeten;
Nu gaen wy naer het graf met leden fonder kracht,
Gelijck een rijpen oegft wort in de fchuer gebracht 11.
Ey! laet ons danckbaer fijn voor Godes milden fegen,
En nemen alle dingh gelijck het is gelegen;
God kent wat ons ontbreeckt, hy voelt, als wetter handt,
Wanneer het menfchen-kint moet elders fijn geplant.
Gy weet, dat eerft het graen moet in der aerden fterven,
Eer dat'et wederom kan nieuwe jeught verwerven;
Ghy weet, dat alle vlees wort eerftmael nietigh ftof,
Eer dat'et wasfen magh in Godes eeuwigh hof:
Schoon of het lijf vergaet, wat is'er aen verloren?
Het wort te fijner tijt van nieuwen aen geboren;
Die hier den Heere fterft, en als te niete gaet,
Verandert maer alleen, en krijght een beter ftaet:
Ghy fult my weder fien, en yry in beter wefen,
Ghy fult dan mijn gemoet en binne-krachten lefen,

1) Gip felt in den oaderdom te grave komen, gelijek ale de garven ingevoert warden te fijner tijt. Mob 5. 26.
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Ghy fult oock met'et oogh doorgronden mijnen fin,
En fien in defen geeft een onbevleckte min '):
Gaet ftelt u dan geruft; ey, waerom foo verbolgen?
Ghy ftaet op goede maet om haeft te mogen volgen,
Ghy kont niet lange fijn in druck en ongeval,
Nadien uw leven felfs niet lange dueren fal;
Dit bid ick tot een pant der vrientfchap onfer beyden:
En wilt u na de doot van my niet laten fcheyden;
Maer, alsje voelen fult dat uwe tijt genaeckt,
En dat de lieve God uw droeve banden flaeckt,
Soo doet benevens my uw koude leden ftrecken,
En laet gelijcke ftof ons in den grave decken 2),
Ten eynde Godes heyr, oock aen den jonghften dagh,
Ons even in het graf te famen vinden magh.
Ten leften tot befluyt (eer my de 'Innen dolen),
De vruchten onfer jeught die laet ick u bevolen,
Doet, wat een moeder voeght; en, voor de belle leer,
Soo prent hen in de borft de vreefe van den Heer.
Vriendinne, 't is genoegh; hoe kan ick langer fpreken?
Mijn tonge die verstijft, mijn woorden blijven fteken,
De koude doot genaeckt; vriendinne, weeft gegroet
Tot eens des Heeren Item de graven open doet :
Nu koomt eens, weerde lief, koomt naerder aengetreden,
En neemt het lefte pant van mijn genegentheden,
Neemt van mijn koude mont een kus voor immermeer,
En vaert voor eeuwigh wel, en trooft u in den Heer.
En ghy, mijn lieve jeught, van Gode my gegeven,
Hebt op uw moeder acht, en wilt in vrede leven,
Weeft eenigh onder een, en yder lief-getal;
Dat is, dat u het huys met fegen vollen fal:
Laet u geen ydel hert of fotte waen befmetten,
En, watje neemt ter hant, wilt op het eynde letter;
Weeft fedigh in gebaer, en heus in uw gefpreck,
Weeft buyghfaem van gemoet, en haet een ftegen neck;
Weeft trouw in uw beroep, en fchout de kromme gangen,
Weeft Hecht gelijck een duyf, en wijs gelijck de flangen;
Weeft nuchter, haeft vernoeght, gelatigh naer den tijt,
Weeft vyant van de wraeck, en meefter van de nijt;

Weeft traegh tot hevigh bloet, maer laet 11 ras erbarmen ,
Weeft fchaers in uwen luft, dock milde voor den armen;
Eert God in reynen geeft, en dat voor alle werck,
Weeft vrienden van den ftaet , en leden van de kerck.
Nu wilt, om mijnent wil, noch ditmael neder knielen,
En roepen tot den Heer als met geheelder fielen ,
Op dat ick in 't geloof magh onbewogen ftaen ,
En met een Millen geeft tot mijnen Schepper gaen:
Siet nu uw fchepfel aen, o Schepper aller faecken,
En laet dock mijn gemoet uw heyl en liefde fmaecken;
Ick hebbe mijnen loop en uwen raet vervult,
0 laet my, lieve God, verhuyfen met gedult!
Onweerdigh ben ick, Heer, onweerdigh aller wegen ,
Onweerdigh, fondigh menfch, van uwen hoogften fegen,
Onweerdigh van der jeught, en oock te defer tijt,
Het is Uw gunft alleen, dat ghy ons vader fijt;
Het is uw gunft alleen, dat Chriftus is gekomen,
Dat Chriftus onfen Taft heeft willigh aengenomen,
Dat Chriftus voor den menfch hier in de werelt fterf,
Dat Chriftus voor den menfch het eeuwigh heyl verwerf;
Mijn fteunfel is het Woort uyt uwen mont gefproken,
Dat noyt en heeft gefeylt, noyt trouw en heeft gebroken,
Mijn fteunfel is het Woort, oock in den hooghften noot,
Mijn fteunfel is voor al de dooder van de doot;
Hoort voor de leftemael, o Vader, mijn gebeden,
En wilt met uwen knecht niet in het oordeel treden,
'k En weet geen ander hulp voor mijn bedruckt gemoet,
Als uwen Soon alleen, en fijn vergoten bloet;
Laet my, wanneer de fiel fal uyt den lijve fcheyden,
Laet my tot uwen Throon, laet my behouden leyden,
Daer niemant 's Duyvels lift of ander hinder vreeft;
U Jefu, ware God! beveel ick mijnen geeft."
Daer is de man gereyft, daer is het leven henen,
Daer is het lijf een romp, daer is de geeft verdwenen,
Daer is de fiel verhuyft, daer is'et al gegaen :
Hy gaf een kleynen (nick, en Piet, het is gedaen.
Gelijck een rijpe peer door eenigh kleyn bewegen
Koomt druypen van den tack, en uytten boom gefegen

1) Aug,uftinus , vertrooftende fekere weduwe over het overlyclen hares mans, feyt onder andere, datfe namaels in de opftandiuge der Godfaligen haren man niet alleenlick met de oogen des
lichaems fal fien en kennen; maer felfs datfe fijn gedachten fal weten , fulcx invoereude uyt de woorden Pauli 1 Corinth. 13. 12: Dan fullen wy bekennen gelijck wy bekent fijn. Soo heeft
dan man en vrouwe van nu aen wel toe to lien wat fy-lieden hier dencken ofte heymelick doen , dewijle alio het felve niet alleen Gode, maer haren eygen bedgenoot bier namaels open en
bekent fal wefen. Siet The Practice of Piety van Bayly, cap. of the Prerogat. with the Elect. etc.
2) Alhoewel het den Chriftenen betaemt niet to nau-kenrigh to fiju in hare begravenisfen, foo Wert nochtans gemerckt, dat de heylige Voor-ouders, oock in haer uyterfte beforght fijn
geweeft om by haer geminde huys-vronwen , en andere vrienden (die fy iu haer leven lief hadden gehadt) begraven te worden; om deer door te betoonen, dat die goede bent der eenigheyt oock
felfs door de doot niet geheel en was vernietight, en dat fy lieden eene gemeene erffenisfe ale noch befaten. Jacob begeert op fijn uyterfte uyt Eg,ypten gevoert, en in de dubbele fpeloncke op
den acker Ephrons by Lea fijn wijf begraven to fijn, Genef. 49. 29, daer oock Abraham met Sara begraven waren, Genef. 25. 8. Item Hafic en Rebecca, Genef. 35. 29. Dit fchijnt daer na
by andere volcken nagevolght te fijn.
Veterum confuetudo fait, qua diligenter cavebant, ut conjuges amicos et amafios (inquit Meurf. de Funeribus Romanis) quos fide et amore inter fe mntub infigni faisfe conftabat, putt mortem
uno eodemque fepulcro conderent. Apulejus lib. 8. accuratisfime corpus ablutum unitA fepultura ibidem marito perpetuam conjugem dedere.
Val. Maxim. lib. 4. cap. 6. de M. Plautio , qui, uxore Oreftilla funerata , in gladium incubuit, quern amici, ficut erat, togatnm ac calceatnm corpori conjugis junxerunt; ac deinde fubjectis
facibus ntrumque una cremarunt.
lit quos certus amor, quos hora novisfima junxit,
0 multum miferi, meus illinfque parentes,
His tamen amborum verbis eftote rogati,
Ovid. Lib. 4. de Pyrarro ac Thifbe:
Jafon spud Valer. Flamm lib. 5.
Quod tamen externis unum folamen in oris
Et mox Quodque rogis fupereft una requiefcit in urns.
Componi tumulo non invideatis eodem.
Sed fimul, ut junctis veniftis in aequora fatis.
Osfaque nec tumulo, nec fepare conteget urea,
Reftat, ait, cares humus haec non dividet umbras,
Quin et Tobias etiam filio mandat ut matte mortua earn paterno fepulchro inferat. Hiob. cap. 5. vide Calvin, in
Alia exempl. vid. apud Meurf. de funeribns Roman, lib. 3. cap. 14.
Genet. cap. 47. 30.
Alludit quod de jure Canonico wilier (cum sifter non difpofuit) infertur in fepulchrum mariti unaquaeque 13. quaeft. 2.
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Of juyft gelijck het vyer in d'asfchen fich befluyt,
En neemt allenxen af, en gaet ten leften uyt;
Soo ftaet het met den menfch, die, van den tijt gefleten,
Ten leften neder-fackt, en is terftont verbeten;
Een fwijm, een damp, een hick, een wint, een kleyne ftoot,
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Jet, ick en weet niet wat, dat geeft hem aen de doot:
Daer leyt het moedigh dier, met tranen ingekomen,
Met tranen wederom in haeften wegh-genomen,
Ach! wat is alle vleefch, en al fijn ydel faet,
Indien het voor de doot niet uyt het vleefch en gaet?

CHRISTELIJCK HUYS-WIJF,
VERTOONT IN DE GESTALTE VAN

WEDUWE
TWEEDE STUCK VAN HET LESTE DEEL.

Uw lieve bedgenoot is uytter tijt gefcheyden,
Dus wilt in uw gemoet den rouwe toebereyden;
Geeft tranen, echte wijf, gelijck het heden dient,
Geeft tranen aen het lijck van uwen weerden vrient:
Moeft immer droevigh nat van uwe wangen vlieten,
't Is tijt in dit geval uw tranen uyt te gieten;
Als iemant eenigh dingh tot fijnen trooft verkieft,
't Is reden dat hy treurt, wanneer hy dat verkieft;
't Is recht dat u het oogh tot tranen fy bewogen,
Nadien uw weder-heeft is heden weghgetogen ;
Wie aen een dooden man geen heete tranen geeft,
En heeft hem noyt bemint, oock toen hy heeft geleeft.
Ghy, laet noch evenwel geen druck uw finnen krencken,
Maer wilt, oock in het leet, aen goede feden dencken;
Daer is een feker maet, oock voor een echte vrou,
En midden in de vreught en midden in den rou.
Men vint'er in het lant, die met een grilligh krijten,
Die met een harde vuyft fich opte borften fmijten,
En woelen door het buys, als of het vreemt gebaer,
Een feker onderpant van rechte liefde waer:
Ghy, ftelt u fedigh aen , en laet, oock in het treuren,
U voor een wijfe vrou by wijfe luyden keuren;
Het is van outs gemerckt, dat felfaem ongelaet
Ts veel maer enckel fchijn, en felden ware daet.
Een wijf kan vafter peyl van echte liefde geven,
Indienfe metten man in vrede pooght te levee,
Als datfe bijfter huylt, en fonder mate fchreyt,
Wanneer de bleecke doot hem in den grave leyt.
Soeckt trooft, in dit geval, veel eer in uw gedachten,
Als in een vreemt behulp, of ander lieden klachten;

Al wat u ftillen kan in druck en tegenfpoet,
En komt niet van het volck, maer. woont in uw gemoet.
Bedenckt, dat noyt de doot of door een bitter fchreyen,
Of door een foet gefpreck Of door een liftigh vleyen,
Of door een laugh getreur, heeft iemant vry geftelt,
Die eens was uytter tijt en onder haer gewelt :
Bedenckt, dat yder menfch heeft fijn gefette ftonden,
En dat hier alle vleefch is aen den tijt gebonden ,
Een tijt, by God beftemt, die niemant eenen dagh
Of langer recken kan Of korter fetten magh.
Bedenckt, dat droefheyt felfs en alle Itrenge dagen,
Sijn dienftigh aen den geeft, om fonden uyt te jagen;
Druck voor een weeck alleen die leert de fiele meer,
Als feven maenden vreught, en feven jacen eer:
Bedenckt, dat yder menfch hier in den Heer geftorven
Is trooft en vafte ruft, is eeuwigh heyl verworven;
Bedenckt, dat even God ons uytte werelt treckt,
Wanneer het aen de feel ten meeften nutte ftreckt;
Bedenckt, dat uwen vrient u weder fal gemoeten,
U fal te rechter tijt in beter wefen groeten;
Bedenckt dit altemael, en lijt'et met gedult,
Dewijl ghy defen wegh haeft mede treden fult.
Gebruyckt nu defe ftof, en diergelijcke reden ,
En ftelt uw treurigh hert in uwen God te vreden;
Draeght in een ftillen geeft uw droevigh ongeval,
Tot u een beter uur ten vollen trooften fal.
Al is een bange feel met fmerten overladen,
Noch is'er groot behulp tot alle groote quaden,
Al wat een kloeck gemoet door reden niet en Ilijt ,
Dat wort noch evenwel begraven in den tijt.
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Maer onder dit beflagh, foo laet u niet geluften,
Den rouw en fijn gevolgh opfichtigh uyt te ruften;
God roept u tot verdriet, en tot een lagen ftaet,
Waerom doch mette pracht hier tegen aen gekant ?
Wilt liever fchamel volck met bay en laken decken,
Als met een groot beflagh uw mueren over-trecken,
Maeckt voor behoeftigh volck een hugs van flechten fteen,
Eer als een rijck gebouw voor ongevoelick been:
Laet Heydens met het graf, en mette dooden pronken,
Die fijn van enckel waen en van de werelt droncken,
Die meynen, dat de fiel vry beter dagen heeft,
Wanneer men aen het lijf gecierde graven geeft.
Ghy, beter onderrecht, hebt, op gefette gronden ,
Hebt, uyt des Heeren woort, ten vollen ondervonden,
Dat, waer het lichaem reyft, of waer het henen drip,
De fiele niettemin in hare rufte blijft.
Begraeft dan uwen vrient, en dat naer rechter weerden,
En geeft het nietigh Rol den boefem van der eerden;
Daer leyt'et in de ruft tot aen den jonghften dagh,
En tot het met de feel eens weder paren magh.
Maer hoort een vremder ftreeck: men vint'er menigh werven
Die fien haer weder-heeft, haer lief gefelfchap fterven,
Die fien haer krancken man en fijn benautheyt aen,
En blijven lijckewel met drooge wangen ftaen;
Niet dat foodanigh volck, of van de Grieckfche Wijfen,
De doot en haer gevolgh oyt heeft geleert te prijfen ,
Of dat foodanigh wijf, geroert door hooger kracht,
Het leven elders foeckt, en beter dingen wacht;
Neen, daer is ander fucht uyt haer bedrijf te lefen,
Sy telt het voor gemack ontlaft te mogen wefen,
Sy toont, dat haer de geeft ten vollen is verblijt,
Om datfe van het jock ten leften is bevrijt:
Sy vint het wonder Poet naer eygen fin te leven,
En met een ruyme vlucht geduerigh uyt te fweven,
Te drillen over al, en, door een losfe praet,
Te flepen over hoop al wat'er omme-gaet:
Het is haer eerfte vreught de leden op te proncken,
En met een weligh oogh op alle man te loncken,
Sy vint haer met vermaeck oock daer de jonckheyt malt,
En geeft haer by het volck, al daer het maer en valt.
Juyft foo het water rolt, wanneer de fwacke dijcken
Staen open voor de zee, en voor de ftroomen wijcken,
Soo is het ydel menfch ganfch los, en fonder wet,
Om dat'er niemant is, die haer een regel Pet;
Jonckvrouwen, eerbaer volck, let beter opte reden ,
Let beter opten gront van uwe reyne Peden,
Let beter opte tucht van al het huyfgefin,
De wet van uw beroep heeft ander wefen in.
Vriendinnen, in de praem van uwen druck gefeten,
Is yemant onder u genegen om te weten,
Hoe-dat men naer de kunft een vrouwe toonen kan,
Wanneer de bleecke doot haer fondert van den man:

Stelt u een bloemtjen voor, dat, van de fteel gefneden,
Heeft door het vinnigh mes fijn eerfte doot geleden,
Dat even metter daet, na dat het is gevelt,
Wort in een enge fles, wort in het nat geftelt;
Daer ftaet het teer gewas , daer ftaet het in gefloten,
Daer ftaet het in en queelt, met tranen overgoten;
Daer ftaet het treurigh heen, daer ftaet het in gebocht,
Sijn trooft, ja leven felfs, dat is een droevigh vocht.
Ten komt niet in den hof, daer alle frisfe kruyden
Ontfangen met vermaeck een regen uytten Zuyden;
Ten komt niet in de lucht of in het open velt,
Daer groen met groentjen fpeelt, en roos na roosjen helt;
Het toont in fijn gelaet gelijck een diep verlangen;
En laet fijn aerdigh loof ter aerden neder-hangen,
Ten doet fich nimmer op, gelijck het eertijts plagh ,
Soo dat geen foeten dauw fijn bladers vullen magh;
Waer toe een laugh verhael? men kan ten vollen lefen,
En uyt fijn bleecke verw en uyt fijn treurigh wefen,
Hoe dat'et ftaet en quijnt, om dat'et niet en heeft ,
Waer op het heeft gefteunt, waer in het heeft geleeft.
Siet daer, o fedigh volck, fiet daer een eygen wapen ,
Voor die onthylickt zijn, en fonder hoeder flapen,
Voor die van haren man fijn haeftigh afgeruckt,
Gelijck men van de fteel een aerdigh bloemtjen pluckt.
Ghy, fweeft niet achter ftraet noch in de ruyme dalen,
Ghy, zijt niet meer geneyght om in het groen te dwalen,
Ghy, kieft een kleyn vertreck, daer uw bedruckt gemoet
Met treuren fich vermaeckt, door fchreyen wort gevoet.
U paft in dit beroep geen fpel of dertel mallen,
Indienje niet en wilt in open fchande vallen,
U paft geen woeft geloop, geen jock of fotte vreught,
Of by het dertel volck Of mette losfe jeught;
Ghy moogt noyt fonder fchrick, noyt fonder angftig fchromen
In feeften opte marckt of by de menfchen komen,
Denckt ftaegh in uw gemoet: daer fchuylt een liftigh net ,
Alwaer een jonge weeuw haer teere voeten Pet.
Een hert, dat fich verquickt in Godes boeck te lefen ,
Een oogh, dat fich vermaeckt met tranen nat te wefen,
Een ziel van ftillen aert, die fich der werelt fchaemt,
Dat is de befte (taut die uws gelijck betaemt.
Een die haer wederpaer heeft in der jeught verloren,
Schijnt totte (chimp gemaeckt en totte (pot geboren,
Waer fy een mis-flagh doet of uytten regel gaet,
Dat wort van ftonden aen geroepen achter ftraet:
Sy is een open velt van alle quade tongen,
Sy is een eygen wit van alle kromme fprongen;
Hoe luttel dat'er feylt, hoe weynigh dat'er fchort,
Sy wort'er of beklat, en komt'er aen te kort.
Heeft oyt een echte wijf een leelick (tuck bedreven,
Het wort oock voor een deel den manne toegefchreven ;
Of foo daer eenigh goet by vrouwen is gedaen,
De lof fal menighmael oock opte mannen gaen;
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Maer als een weduw-vrouw, door onvoorfichtigh mallen,
Is in een boos gerucht of vuyle daet gevallen,
Of dat haer wijs beleyt ten goede name ftaet,
Voor haer is al de prijs, voor haer de ganfche fmaet:
Beftaet oyt jonge vrou een dertel kleet te dragen,
Men feyt noch evenwel, het moet haer man behagen;
Maer fiet men uws gelijck in ongewone pracht,
Haer wort de ganfche fchult als eygen toegebracht.
De man befchut het wijf, de vooghden hare weefen,
Alleen dit eenfaem dier heeft overal te vreefen;
Het is als buyten fcherm, en fonder toeverlaet,
Gelijck een treurigh fchaep dat eenigh dolen gaet.
Al was uw vrient gewoon fijn dingen uyt te rechten
Met dienft van manne-volck, en fleep van groote knechten,
Ghy, fchaft dien omme-flagh in aller haeften af,
Met dat uw weerde man is in het duyfter graf;
Of foo uw prachtigh huys of hooge ftaten eysfen
Door knechts te fijn gedient , en niet door eenigh meysfen,
Soo kieft een eerbaer man, nu hoogh aan fijnen dagh,
Die al het huys-bedrijf in order houden magh,
Laet hem het buyte-werck , laet hem de fware laften ,
Laet hem voor al de forgh van uwe rouwe gaften:
Ghy, maeckt u niet gemeen, en laet oock boven dien
Laet niemant oyt alleen in uw gefelfchap fien;
Een knecht van gladder huyt als fijne metgefellen,
Sal by een fchamper menfch uw naem in twijfel ftellen;
Byfonder als het volck in eenigh deel verfpiedt,

Dat ghy hem moyer kleet, of meerder gunfte biedt.
Hoe teer is vrouwen eer ! een woort in haeft gefproken,
Een lach befijden af ontijdigh uyt-gebroken,
Een wenckjen met'et oogh, een knickjen met'et hooft,
Heeft menigh eerbaer wijf van alle glans berooft:
0 wacht u, lieve! wacht voor defe gladde klippen ,
Van waer een fwacke voet haeft foude konnen glippen,
Gelooft het, jonge weeuw! de fchijn, de bloote fchijn,
Die kan u. in den naam een eeuwigh hinder fijn:
Ghy, om te fijn bevrijt van alle vuyle fmetten,
Moet op het minfte dingh, op alle taken letten,
Soo haeft u eenigh quaet in eenigh deel bevecht,
Gaet, kant'er tegen aen, en ftelt het weder recht.
Koomt oyt in uw gemoet verkeerde luft te rijfen,
Soo fpeent u van den dranek, en foeckt u niet te fpijfen,
De krevel wort geftilt, wanneer de maege baft,
De fiele wort gefpijft, wanneer het lichaem vaft;
Indien u weelde quelt, gaet veerdigh naer den armen,
Gaet daer benautheyt is, en daer de fiecken karmen,
Gaet daer men niet en hoort als druck en tegenfpoet,
Of daer een bange fiel de laetfte reyfe doet.
Veel fuchten onder een, die aen het herte klemmen,
Sijn beter aen den menfch, als wel-gepaerde ftemmen ,
Als fpel en bly gefangh: alwaer men droefheyt fiet,
Daer woont de geyle min, de guile weelde niet.
Laet ick en weet niet wie in hare hiften fwemmen,
Ghy moet uw weeligh hert, uw ,domme finnen temmen ,
143
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Uw tochten wederftaen; al leefje fonder man ,
Oock daer is eenigh dingh, dat voordeel geven kan:
Wie tot het echte bed is eenmael in getreden,
Die is gelijck verdeelt en overmits gefneden,
God heeft'er even felfs maer fijn gedeelte van,
De refte wort gewijdt ten dienfte van den man:
Maer die het droevigh lijck van haren vrient beklagen,
Die mogen Lich geheel den Hemel overdragen,
Die vinden geen belet te woonen in de kerk;
God is in dit geval haer eenigh oogh-gemerck.
Maer laet ons vorder gaen , en komen tot de vrouwen,
Die met een grooten fpoet haer fnellen om te trouwen :
Men bout dat menigh wijf, oock , dickmael aen de baer,
Nu fmeedt in haer gemoet een ander wederpaer;
Men fiet'et menighmael in onfen tijt gebeuren,
Het eynde van den man dat is onmatigh treuren;
Het eynde van den druck en van den korten rouw,
Is Itrax een ander man en flux een nieuwe trouw:
Gewis een vreemt bedrijf, dat niet en is te plegen,
Voor die in ware tucht haer plichten over-wegen;
Geen wijf en is geftelt gelijck de reden eyft,
Die met een luchten fin aen nieuwe liefde peyft.
Wie maer een vlijtigh oogh wil op de dieren keeren,
Die kan van beeften felfs veel nutte dingen leeren;
God heeft dit wonder al foo konftigh toebereyt,
Dat ons al wat'er is tot goede feden leyt:
De fpinne leert de mans en alle jonge vrouwen,
Ten goede van het buys haer plichten onderhouwen I) ;
De bie geeft niet alleen den foeten honigh-raet,
Maer wijft aen prinsfen felfs de gronden van den ftaet 2);
De fwaluw heeft de kunft van kinders op te voeden 8),
De fnege crocodil ontdeckt de water-vloeden 4';
De vos, die weet de greep, en toont den rechten voet,
Hoe dat een fwanger wijf haer leden vieren moet '';
De miere kan een (poor aen luye menfchen geven,
Tot voorraet in der tijt en tot een fuynigh leven;
De kleyne tortelduyf, die ftelt de jonge vrou
En regels voor het bed en wetten in den rou;
Gaet, let eens op het dier, ghy fult'et vinden treuren,
Indien fijn wederpaer hem niet en magh gebeuren,
Ten heeft geen fpelens luft, maer fucht den ganfchen dagh,
1)
2)
3)
4)

Om dat het fijne gay niet meer genieten magh:
Ten fit in dit geval niet aen de klare ftroomen ,
Niet in het jeughdigh gras, of opte groene boomen;
Het fnijt ten vollen of de tochten van de jeught,
En leyt na defen tijt een leven fonder vreught 6).
Ghy, leert bier, eerbaer wijf! oock van de wilde dieren,
Na tijt en reden eyft, uw jeught en liefde ftieren;
't Is meer als beeftigh volck , dat voile reden heeft,
En des al niettemin naer reden niet en leeft 7).
'k En wil noch evenwel geen menfchen wederhouwen,
Van weder, als het dient, of andermael te trouwen;
Al wat pier tegen wrockt is oude ketters werck,
Dat noyt en heeft behaeght aen Godes ware kerck 8).
Hoort, jonge vrouwen, hoort, indien uw guile jaren
U dringen aen de borft, u dwingen om te paren,
Gaet weder, foeckt behulp ontrent den echten bant,
't Is beter datje trouwt als in de luften brandt:
Maer wilt geen tweeden man uw leden overgeven,
,Als door een hoogen noot van binnen aengedreven;
Het is van outs gelooft, dat veeltijts nieuwe trou
Gedijt tot nieuwen twift, of tot een nieuwen rou 9'.
Daer fijn des niettemin; daer fijn gefette ftonden,
Waer aen het echte bed in defen is gebonden;
Of fchoon al eenigh dingh naer reden magh beftaen,
Het dient noch evenwel te fijner tijt gedaen.
Men vint'er overal, die, mits een haeftigh trouwen,
Jet, ick en weet niet wat, een felfaem mengfel brouwen;
Soo dat men menighmael, niet fonder fchande, vint
Een vaderloofe dracht, een twijfelachtigh kint 1°).
Ghy, die uw faken recht ten goede van de feden,
Biet eere door den tijt aen uwen overleden,
Koomt niet als met befcheyt ontrent het tweede bed:
Een jaer is voor de rouw, dat is een oude wet "'
Ghy mooght na defen tijt (of immers na de keuren,
Die yder lantfchap heeft als eygen om te treuren)
Gaen ftrecken uw gebet, op dat de wijfe Godt
Mach ftieren uw gemoet in dit onfeker lot.
Doch fchoon ghy wort verfocht, gevleyt, en aengebeden,
Om voor de tweedemael in echten ftaet te treden,
En ftelt u geenfins aen, gelijck een vrijfter doet,
Die met een ydel breyn haer eerae liefde broet:

Aranenm marem venari, fceminam texere, nt paria fiant rnerita conjugij, Plinins prodidit; de quo fupra part. 2.
Totem Civilem doctrinam ex Apum regimine deduci posfe, quidam non infimi nominis yin arbitrati fruit. Divet. lib. 3. Hieroglyph. cap. Mouche a miel.

De Hirundine fupra diximus.
Pant ova (inquit Plin.) quanta anferes, mine extra eum locum temper incubat prae divinatione quadam, ad quem fummo auctu eo anno egresfurus eft Nilus. lib. 8. cap, 25.
5) Vulpes, partnriens, ita fecedit, ut raco, aut nunquam, gravida, capiatur. Arift. lift. animal. cap. 34.
C) Turtur, compare amisfo, nec liquidam bibit, nee in frondenti ramo fedet; nec alijs fui generic colludentibus ac lafcivientibus fe admifcet. Vives ex Ariftot. De eifdem Plinius. Pudicitia illis

prima, inquit, et adulteria ignota, coujugij fidem non violant, commuuemque fervant domum ; imperiofos mares, fubinde etiam iniquos fernot.
7)

An non tibi videtur ipfis beftijs beftialior homo, ratione vigeus, et non ratione vivens I) Bernard in Cantie. ferm. 53.

8) Malim cum Apoftolo juvenibus fuadere nupta, quam cum Hierenymo ad enlibatum, fuperftitiofae nefcio cujus fanctimoniae praetextu, allicere. Beza Tract. de Repnd. et Divort. Monogamias
asfertores, qui bigamos a Chriftiana communione repellebant, ab Ecclefia damnati fnnt; late Annaeus Robbert. rerum judicat. lib. 1. cap. 8. Beza tract. de altera fpecie Polygamiae.
9) Nuptiae fecundae raro funt fecuudae, ut multis exemplis docet Befold. lib. 1. Polit. cap. 10.
10) Si mulier, defuncto marito, alteri ftatim nupta, nono poftea menfe pariat, ntri hoc cafu partus tribuendus fit, vane a Jurifconfultis difceptatur, inter quos funt, qui, propter fanguinis
et feminis commixtionem, neutrino esfe ftatuunt, alii utrinfque. Hug. Suraes ad Cafum Matrim. Coral. fol. 37.
11) Tempus luctus hodie mulieribus praefcriptnm eft annns, idque nedum ob fanguinis confufionem, fed ob reverentiam mariti, cum mulier, etiamfi intra annum peperit, tempus luctus
peragere tenetur. Godefred. ad L. decreto. C. ex quib. caufis infam. vid. L. fi qua C. de fecund. supt. Speckh. Cent. 2. deaf. 24. n. 10.
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En hout geen mal gevry, en pleeght geen minneftreken,
En laet niet door de ftadt van uwen handel fpreken;
Weeft ftil in uw bedrijf, en deckt uw ganfch beleyt,
Tot dat het in de kerck voor yeder wort gefeyt.
Ghy moet in dit beflagh ten naeuften overleggen,
En wat'er is te doen en wat'er is te feggen,
Maeckt dat u niet een menfch in woorden achterhaelt,
't Is beter dat de voet, als dat de tonge dwaelt.
En laet geen nieuwen vrient aan uwen fin behagen ,
Of pleeght al voren raet, oock met de naefte magen
Van uwen eerften man '); dat is een foete vont,
Die nieuwe banden maeckt, en ftijft het oude bont:
Doet niet in dit geval door eygen-finnigheden,
Hou vrientschap daerje plaght, dat eyfchen goede feden:
Al benje van den man en finnen wil gevrijt,
Weet datje niet-te-min noch aen de vrienden fijt.
Men hoort den ouden tijt van jonge weeuwen klagen,
Om datje veel beftaen en efter weynigh vragen ,
Of, fchoon fy plegen raet, ten is maer enckel fchijn,
Sy willen evenwel niet afgeraden fijn.
Hoe dwalen overal, hoe dolen jonge vrouwen ,
Die voor de tweedemael haer fnellen om te trouwen ;
't Is wonder wat men hoort, en wat men dickmael Piet,
Wanneer de krevel-fucht haer in de leden fchiet!
Dees trout een vreemden haen, om dat hy weet te finnen,
En geen' een lichte-voet om dat hy weet te fpringen ,
De derd' een jongen wulp van onbefuyfden aert,
Of om een kroefe kop Of om een krullen baert 2).
Ghy, gaet met alle forgh op uwe faecken letten,
Eer Lich in eenigh deel uw finnen nederfetten;
Noyt wort'er goet beleyt in eenigh dingh gepleeght,
Als daer men eerft het (tuck met gave finnen weeght.
Indienje vryers hebt, die aen het herte raecken,
En datje wort verfocht uw keus te willen maecken,
Soo wacht u door het vleys te worden afgeleyt,
Maer wickt in uw gemoet, wat u de reden feyt.
En kieft geen jongen laf, in weelden uytgelaten,
Die voor een lanterfant gaet proncken achter ftraten,
En kies geen vremdelingh, die, moytjens opgefet,
Loert om een vetten ael te locken in het net:
En foo de frisfe jeught van uwe groene jaren
Is totte vrucht bequaem, en luftigh om te baren,
Soo kieft noch grijfen baert, noch tandeloofe mont,
Al wort fijn goet begroot op menigh duyfent pont.
En kieft u boven al, indienje fijt to raden,
En kieft u geenen man met kinders overladen;
En, fooje niet en wilt verfmachten in verdriet,
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En kieft in dit geval, en kieft uw jonger niet.
Wat van het eerfte rot: een deel van defe gaften
En heeft geen ander wit, als in het goet te taften,
Geen ander oogh-gemerck, als wel en luftigh fijn,
En flechts tot uwen koft te fitten in den wijn:
En als foodanigh volck ontrent de vreemde menfchen
Heeft in het fpel gebracht, al wat de luften wenfchen,
Soo komt het treurigh t'huys, en fit gelijck een block,
Een ander heeft de vreught, en ghy alleen de wrock:
Wat moogje, jonge vrou, wat moogje doch verlangen ?
De vreught van dieje wacht blijft aen de klopper hangen ,
Wat geeft of leven had, is buyten al gequilt,
Voor u en reft'er niet, als flechts alleen de gift.
Nu tot het tweede deel: een ouden man te trouwen
Is enckel herten-leet voor alle jonge vrouwen,
Gelooft het, watje aoet, of hoe de faecken gaen,
Ghy fijt, in dit geval, ghy fijt'er qualick aen:
Indienje lieve-kooft, een yeder fal gelooven,
Dat uw beveynfde gunft fijn kasfe wil berooven;
Indienje deftigh fijt, foo roept de ganfche ftadt ,
Dat ja uw guile jeught een jonger liever had:
Indienje liefde pleeght, ghy fult'et al verkerven,
Want jonge lieden vreught doet oude lieden Iterven;
Of fooje machtigh fijt te leven fonder man ,
Wie is 't die aen het volck de monden Itoppen kan?
Dit maeckt dan over al een angftigh mif-vertrouwen,
Een pijn-banck voor den man, een helle voor de vrouwen;
Ach! 't is een vinnigh menfch, en hart gelijck een Steen,
Die doot en levend vlees wil binders over een.
Koomt tot het derde ftuck: veel kinders fonder baren
Sijn niet als enckel beet ontrent de frisfe jaren,
En stiefmoer is een woort, dat al te vinnigh luyt
Ondienstigh boven al ontrent een jonge bruyt 3):
Men noemt ons feker lant, daer, op befette reden,
Noyt in den breeden raet een man en wert geleden
Die lieve kinders had, foo veel hem dienen mocht,
En efter in het huys een tweede moeder brocht 4):
Een jongen, die een hont eens dapper wilde treffen,
Vermits hy voor het hays niet of en liet te keffen,
Rocht juyft fijns vaders wijf, en, met dat hy het wift,
Soo riep hy tot het volck: het is niet al gemift 5).
Siet, wat een bitter leet, en wat een hatigh wefen
Is in den harden naem van dit beroep te leven :
Ghy, die een fteunfel foeckt voor uwen fwacken aert,
Trout daerje moeder wort, en eygen kinders baert.
Ten letten, jonge vrou, wat fijn'er (ware klachten,
Wat fijn'er over al, wat fijn'er droeve nachten

1) Mulier fi qua, amisfo merit ° , in lave= infirmitatis fuae timet incidere, fi vult, nubat in Domino, tantum ut electionem mariti parentibus deferat, ne appetentiae exiftimetur auctor, fi
ipfa de nuptijs electionem fibi vindicet : expetita enim magis debet videri k viro, quam ipfa virum expetisfe. Ambrof. libro de Abraham Patriarcha.
2) Van dit alles fouden levendige en bekende exempelen gegeven konnen worden, foo het tijt to plaetfe toeliet.
s) De odio novercali et novercarum epithetis vid. Tiraq. 1. 9. num. 196. licet ea non perpetuo vera Pint, ut patet ex L. fi mulier. 4f. de Caftrenf. peed. et L. filio.
ubi noverca legavit privigno ftio attri pondos quinque: et in L. et fi C. ad Senatus confultnm Trebell. mulier quaedam privignam haeredem inftituit.
4) De Sybaritis id memoriae prodidit Annaens Robert. rernm judicat. lib. 1. cap. 8.
6) Vid. Stef. Guaz. Converf. civil. I. 3,

feja. ff,de adim. leg.
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Te vinden by het volck, alleen op defen gront,
Om dat haer koetfe fcheef, en niet gelijck en ftont?
Die groen en luftigh is, als uwe dagen korten ,
Die meynt, het ftaet hem vry in luften uyt te (torten,
En dat fijn frisfe jeught, oock op den vollen dagh
Een fchoonder nevens u, of jonger hebben magh.
Vriendinnen, om verdriet en alle twift te fchouwen,
O tracht met uws gelijck, en anders niet, to trouwen;
Of fooje niet en kont bereycken defe wet,
Ten minften hout den voet, die elders is gefet:
Indienje veertigh telt, foo dienje niet te paren
Met een, die niet en komt tot vijf-en-dertigh jaren;
En foo daer eenigh man de t'feftigh overleeft,
Hem dient geen jonge vrou, die min als dertigh heeft
Siet daer een rechte peyl, die, foo het mochte wefen,
Wel diende voor een wet te worden afgelefen ;
Ghy, foeckt gelijck te fijn met uwen bed-gefel:
Twee osfen niet gelijck en ploegen nimmer wel.
En laet hier uw gemoet niet wilt en dertel fwieren,
Maar ftelt u voor een wit befetheyt van manieren ;
En trout niet voor het oogh, maer kieft een fedigh man,
Die met een Poet beleyt uw finnen buygen kan :
't Is vry een groot behulp een man te mogen krijgen,
Die, laegh in fijnen geeft, om hooge weet te ftijgen;
Die met een ftille feel, en met een reyn gemoet
Als uyt den Hemel fiet wat ftof en aerde doet.
Die kan u in geluck van alle waen bevrijden,
Die fal u gulle pracht in weelde leeren mijden,
Die fal uw fteunfel fijn, wanneer het qualick gaet ,
En houden over al de rechte middel-maet.
Indienje fijt geneyght uw tochten af te breken,
Die noch van ouden tijt in uwen boefem fteken,
Hy fal u wijfen aen, hoe dat'er dient gewracht,
En hoe het ydel breyn moet onder fijn gebracht:
Indienje raet begeert, oock in bekaeyde faecken,
Om weder recht to gaen, en uytten neer te raecken,
Hy fal uw leyder fijn, en brengen aen den dagh
Al wat u in den geeft ten goede dienen magh :
In 't korte, wat'er is Of dienftigh aen de leden
Of nut voor uw bedrijf of noodigh in de feden
Of heylfaem voor de feel, oock in den laetften noot,
Hy fal uw fteunfel fijn tot in de bleecke doot.
En paft u nimmermeer de bruyt to laten maecken,
Of (fooje kinders hebt) vereffent alle faecken;
Geeft hun dat reden is, aleer een tweede man
Uw gunfte tegenftaen of wederhouden kan ;
Wat uyt het tegendeel voor ongemacken rijfen,
Is even uyt de daet aen yder aen to wijfen;
Ick weet een jonge weeuw, van alle man beklaeght,
Die in haer leden felfs hier van noch teyckens draeght ;

Sy, uyt een luchten fin met trou-fucht aengedreven,
Had aen een jongh-gefel haer rechterhant gegeven
Als pant van haer gemoet, en toen het was te laet,
Ontdecktfe wat'er fchuylt, en vordert goeden raet;
Waer toe hier groot mifbaer? of fchoon de vrienden kijven,
De knoop is vaft geleyt, en moet geduerigh blijven;
Een neef des niet-te-min beweeght de jonge vrou,
Dat fy haer eenigh kint wat naerder goeden fou;
De voorflagh wort gevolght en in der haeft befchreven,
Verleden naer den eyfch, en aen den vooght gegeven
Ten ftilften dat men kan; daer trout de blijde bruyt,
Maer fiet, eer langen tijt de faecken komen uyt:
Stracx wort'er heet gefchil hier over aengefteken,
De man wil door het recht den ganfchen handel breken,
Hy noemt'et flim beleyt, als fonder hem gedaen,
Hy noemt'et quaet bedroch, dat niet en kan beftaen;
De vooght drijft even Peer, dat ja, verloofde vrouwen
Sijn machtigh hares goets tot aen het wettigh trouwen ;
Daer, na den rechter toe! het buys leyt over hoop,
Het wijf fit in den druck, de man is opte loop:
Het (tuck wort onder dies door al het lant geweten,
En noch en is de wrock op heden niet gefleten,
Maer waft geduerigh aen; en, waerom meer geleyt?
Een gants verloren huys alleen uyt quaet beleyt !
Vriendinnen, fedigh volck! wilt defe klippen mijden,
En u ter rechter font van alle laften vrijden;
Doet oude fchulden af, maeckt alle flommer quijt,
Uw feefte dient te fijn gelijck een nieuwen tijt:
't Is dickmaels aengemerckt, dat, na het tweede paren
En twift en huys-gefchil haer felder openbaren,
En vry al wranger fijn, als in het eerfte bedt,
Daer eenigh jeugdigh paer te famen is gefet;
De reden is bekent: twee herten fonder bochten
Van eerften aen gevoeght, en in der jeught gevlochten,
Sijn onder een gepaert en over een geleyt,
Gelijckmen mandewerck van fwacke teenen breydt ;
Maer alsfer eenigh volck te famen is gekomen,
Dat in een voorigh bedt fijn ployen heeft genomen,
Wat is daer ongemack, eer dat het eerfte krom
Kan buygen naer den eyfch, en keeren anders om!
Ghy, die genegen fijt om noch eenmael to trouwen,
Leert, naer de tijt vereyft, in nieuwe bochten vouwen;
Hier dient al meerder kunft, en vry al grooter kracht,
Als die uw fwacke jeught heeft aen den man gebracht:
Wilt voor een nutte les in dit beginfel leeren,
Hoe van den eerften man uw finnen af te keeren,
Hoe in het tegendeel de tweede dient gekent,
En hoe uw gants bedrijf naer hem to fijn gewent:
Veel op een vorigh man in defen het te roemen,
Hem dan oock eere doen, en over al te noemen,

1) Genevenfis haec eft conftitutio, quam refert et landat Cypraeus Tract. de fponfal. cap. 9. num. 12.
2) An fponfa , infcio ac inconfulto fponfo, bona fua posfit alienare, non omnino extra controverfiam eft, et licet plurimae et magni momenti rations pro poteftate fponfae allegari posfint,
Praefes tamen Everard. pro fponfo contra alienationem refpondit. Yid. Confil. 20. num. 3. 4, et 6. Item Peck. de teftament. lib. 1. cap. 45. num. 14.
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Is geenfins na den tijt; 't is beter datje viert
De fon, de' nieuwe fon, die nu den hemel ciert.
Wat dient een eerfte man van u te fijn geprefen ?
't En kan hem, daer hy is, doch geenfins dienftigh wefen ;
En hy, die maer alleen nu dient te fijn bemint,
Wort over dit verhael ten hooghften ongefint;
Hy beelt hem feker in, dat uw ontijdigh prijfen
Hem pooght als metter hant fijn feylen aen te wijfen;
En, fchoon ghy niet te fcherp, of niet te fchamper fijt,
Hy duyt'et evenwel alleen tot enckel fpijt.
Veel dingen fijn gewoon ons foeter in te komen
Om datfe van het oogh alreede fijn genomen,
Maer 't is bekayde luft die niemant blusfen kan,
Ghy, voeght u na den tijt en eert nu defen man:
Eert hem die met u leeft, en laet den dooden ruften,
Dat niet in wefen is, en moet u niet geluften:
Na dat uw rechterhant haer tweede trouwe gaf,
Soo dient het eerfte bont gelaten in het graf.
Doe hier gelijck de by, die mijt de dorre rofen,
En fet haer op de bloem, die eerf begint te blofen;
Vriendinne! tot befluyt: ghy die den tweeden trout,
Siet, datje 't in der daet oock metten tweeden hout.
't En is niet lofs genoegh, al wort een wijf geprefen
Van tucht, en eerbaer root, of van een deftigh wefen,
Sy moet genoeghfaem fijn, en heulen met den man,
Al eerf' haer echten plicht ten vollen treffen kan.
'k En wil noch evenwel geen vrouwen gaende maken,
Om by haer tweeden vrient den eerften oyt te laken,
Neen, beter niet gefeyt; ghy fpreeckje goet of quaet,
't Is tegen uw beroep, en buyten onfen raet.
Een weduw heeft gelijck van haren man te fpreken,
En tot desfelven lof by wijlen uit te breken;
Maer alsfe weder trout, en nieu gefelfchap krijght,
Dan isle wel bedacht, indienfe Rifle fwijght.
Een woort hier totten man: ghy, die, gefint te trouwen,
Verkieft tot uw behulp een van de droeve vrouwen,
Een die met innigh feet haer dooden vrient beklaeght,
Verwacht hier ander werck als by een jonge maeght.
Siet, die een nieuwen fchoen alleen voor weynigh dagen
Heeft ftaegh, om fijn gemack, aen eenen voet gedragen,
Soo hy die naderhant eens anders (chicken wilt,
Let, hoe het maeckfel ftaet, en wat'et hem verfchilt :
En weeft toch niet te gram, en niet te ras verbolgen,
Al weet de nieuwe vrou uw finnen niet te volgen,
Sy is gelijck een fchoen, die na den tweeden voet
Haer ployen, haer begrijp, haer bochten (chicken moet;
Sy moet haer niet alleen tot uwe Peden keeren,
Sy moet oock haven dat eerlt trachten af te leeren,
Al wat uyt eyger aert in hare finnen bleef,
En wat haer eerfte man in hare finnen fchreef.
Dat met een vaften bant twee jonge lieden paren,
Rij It uyt een eygen aert van hare groene jaren;
I
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De daet die wijft'et aen; 't is ver het foetfte foet,
Dat iemant in der jeught aen jonge vrouwen doet.
De jonckheyt heeft de macht, om veelderhande faecken
Bevalligh aen het oogh en luftigh uyt te maecken,
Oock wel door enekel fchijn; de jeught, de foete jeught,
Die vint in alle dingh of maeckt haer eygen vreught.
Men feet het eerfte groen, men feet de lente-peeren,
Men feet den nieuwen moft van alle man begeeren,
Men feet meeft alle dingh voor goet te fijn beroemt,
Slechts om den tijt alleen, en dat' et vroeger koemt.
Bedenckt dit, gunftigh man, en leert'et overwegen,
Waer toe in defen 4 Rant de vrouwen fijn genegen ;
Wie tot een nieu beroep de finnen henen wendt,
Dien is'et wonder nut, dat hy de gronden kent.
Ghy vrouwen wederom: gaet, betert uw gebreken
Die van den ouden tijt in uwen boefem fteken;
Snijt waen en eygen fin, fnijt al het wefen af,
Dat eertijts uwen man tot onluft reden gaf:
Ick hoop uw rouwe jeught, die in uw voorigh leven
Was in het vrouwen-ampt niet weynigh onbedreven,
Heeft nu ter tijt geleert en wat de liefde fcheyt
En wat de gramfchap (tilt en als te fiapen leyt:
Stelt dat hier nu te werck, en leert de ftege finnen
Ten leften (magh het fijn) met krachten overwinnen.
Vooral, doet malle pracht, doet hooghmoet uytten geeft;
Die ftoort het ruftigh huys, en breeckt den vrede meek
't Is over langh gemerckt, dat dryderhande faecken
De vrouwen boven al vol dwafe bobbels maecken:
Haer trotfheyt wort gegront Of op het meerder goet,
Of op haer fchoone verw of op een hooger bloet;
Van yeder wat gefeyt: 't is vaft dat alle vrouwen
Sijn eygen aen de mans foo veerdigh alsfe trouwen,
God heeft'et foo gewilt: oock weet uw rijp gemoet
Dat ja uw frisfe jeught is beter als het goet:
Wat gront dan is'er doch om hier te fijn verbolgen?
Een die het meerder heeft moet oock het minder volgen;
Ghy 'let u by den man en onder hem geftelt,
Wat reden kan'er fijn te morren om het gelt?
Te roepen, dat het fijn uw fchijven die'er kiappen,
Is met een ftouten voet op uwen hoeder trappen,
Is tegen echte trou en tegens uwen eet,
Vermijt dan, jonge vroul vermijt dit fchamper feet.
Wat hier de fchoonheyt raeckt, laet maer de reden wercken,
Ghy fult uw mifverftant in korte ftonden mercken;
Al dat in uw gemoet verweekt het bol gefwel,
Is maer een dunne fchors: een nietigh buyten-vel;
Al wat daer onder fchuylt (waer toe uw moedigh roemen?)
Is ick en weet niet wat, dat niet en is te noemen,
Dat niet als met verlof en dient te fijn gefeyt,
Ach! 't is een enckel vlies, dat fchoon ert leelick fcheyt.
Geeit lis en kan'er eer van heete lucht verfchijnen,
Als defe teere bloem fal in der heeft verdwijnen,
144
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Een buyl, een kleyne bluts, een koorts, een kinder-bed,
Het minfte feertje fchaet, het kleynfte puyfje let.
Gaet nu, gaet, ydel volck, met hooghmoet opgeblafen,
En fteeckt de borften uyt om defe vyfevafen,
't Is feker, dat de menfch in fchande komen moet,
Die om een nietigh dingh een moedigh herte voet.
De glans van edel bloet, waer op de menfchen fwellen,
Om datfe menigh helt in hare boomen tellen,
Is maer geleende deught, die niemant beter maeckt,
Indien hy naderhant de vrome daden ftaeckt;
Of is'er eenigh dingh in dit beflagh te prijfen,
Dat moet een echte wijf van haren hoeder rijfen:
Naem, adel, hooge het, en alderhande glans,
Koomt alle vrouwen aen by middel van de mans.
Befiet daer, fedigh hert, de gronden wegh genoemen,
Waer op meeft over al de jonge vrouwen roemen;
Ghy, pooght met uwen vrient te leven fonder pracht:
Door ootmoet wort het huys de vrede toegebracht.
Tot hier toe van het volck, dat mits bequame jaren
Kan woonen by den man, en lieve kinders baren,
Maer als de gryfe tijt u metten rimpel ploeght,
Soo weet, dat nieuwe trouw a niet te wel en voeght;
Indien hier reden gelt, indienje fijt te raden,
Wilt dan geen ander jock op uwen halfe laden,
Ten is uw's wefens niet om meer te fijn gevrijt,
Al quam'er oock een man gelijck met uwen tijt.
Wanneer een jeughdigh paer, in echte trou gefeten,
Heeft in gemeene loft fijn eerfte kracht verfleten,
Soo kan een billick menfch vertrooften fijn gemoet,
Oock fchoon het laetfte deel verlieft fijn eerfte foet.
Als iemant heeft gepluckt, en metter daet genoten
De bloem van uwe jeught, met luften overgoten,
't Is reden dat hy draeght, en fonder morren lijt,
Wat dor en delluw wort ontrent den winter-tijt:
Maer die geen ander foet, als kuch, te famen brengen,
En in het echte bed maer fiecke leden mengen,
En konnen nimmermeer te rechte fijn gepaert,
Sy vryen buytens tijt, en trouwen tegen aert:
Wie dorre tacken int, en dat op oude boomen,
Diens hoop is enckel fpot, en niet als vyfe droomen,
Daer is geen levens-fap, geen jeught, geen edel vocht,
Daer van men inamer vrucht of fucht verwachten mocht;
Sy konnen nimmermeer, fy konnen niet verheelen,
Sy blijven ongevoeght tot aen de minfte deelen,
Sy leven ongepaert en hebben niet gemeen,
Als dat haer arch misfchien fal mengen ander een.
Twee herten fonder trooft die moeten eeuwigh kermen,
Twee lyven even koel en konnen niet verwermen ,
Twee fwacken fonder hulp en worden noyt gesticht,
Twee keersfen fonder vlam en geven Dimmer licht:
Ghy waert voor defen nut, om naer den man te buygen,
Als u het eerfte root quam van de jeught getuygen,

En hy was even toen gelijck een jeughdig rijs,
Maer Piet, nu fijtje ftram, en beyde wonder vijs.
Het lijm van uwe jeught, dat herten plach te binden,
En is na defen tijt niet meer in u te vinden;
Uw boom, wel eer gebloeyt, is maer een kale ftock,
En dat eens vruchten droegh, is maer een dorren block.
Het wit van uwen hals, het root van uwe wangen,
Het klaer van uw geficht, het , fier van uwe gangen,
En wat'er eenigfins de finnen locken mocht,
Is al, gelijck een mift, verdwenen in de locht:
De finnen, die het lijf in fijn geftalte volgen,
Sijn quelligh, fonder vreught, en in der haeft verbolgen,
In 't korte, wat'er reft en is maer enckel gift,
Soo dat het echte bedt fijn ganfche fteunfel mift.
Waerom dan noch getrout? ghy feet uw lefte Palen:
Waerom een mool gerecht, daer niet en is te malen?
Ey lieve, weeft geruft, en blijft gelijckje fijt,
Want als uw beecke drooght, foo dient'er niet gevrijt.
Ghy roept hier tegen aen: wat fal ick dan beginner?
Wie fal mijn faecken doen? wie mijne fchulden innen?
Wie falder voor de wet of voor den rechter ftaen?
Wie Calder op het lant mijn dingen gade flaen?
Waer is een wijf bequaem om kinders op te trecken?
Om fonen, door ontfach, tot deugden op te wecken?
Waer is een wijf bequaem, om al het onverftant
Dat knecht of meysfen pleeght, te houden in den bant?
Eylaes! geen vrouwen hooft en is'er toe geboren,
Ach! waer een man ontbreeckt, daer gaet'et al verloren;
Men fegge wat men wil, al fijn wy vrouwen out,
't Is noch de befte voet oock dan te fijn getrout.
Maer waerom doch gebruyckt fo veel verbloeinde reden?
Men kent uw loos beleyt van over laugh geleden,
Het is een oude fpreuck: fy bloet een geylen aert,
Die, als de moeder fluyt, noch wenft te fijn gepaert.
Ick weet dat uw bedrijf dient waer te fijn genomen,
Maer konje niet een vrient in dit geval bekomen?
Of is'er in het lant niet een gedienftigh man,
Die om een eerlijck loon uw faecken redden kan?
Ey, foeckt geen futfel-boeck; daer fijn bequame lieden,
Die a ten dienfte ftaen, en dieje mooght gebieden;
lndien u dat alleen ten wederhuwen drijft,
Soo raed' ick datje noch in uwe vryheyt blijft.
Wat nu de kinders raeckt: waer ftaet het doch gefchreven,
Dat hun uw tweede man fal eenigh voordeel geven?
Ick fie, wanneer het volck betreet het tweede bedt,
Dat ieder maer alleen op eygen bate let:
Om kinders dient het wijf een echte man te trouwen,
Om kinders wederom haer laft te wederhouwen;
Om kinders, jonge vrouw, foo quaemje tot den man,
En om der kinders wil, foo blijft'er weder van.
Men hoort den ouden tijt met oude vrouwen gecken,
Die op het echte bedt haer koude leden ftrecken ;
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Een bruyt die rimpels heeft is weert te fijn hespot,
Men houtfe bijfter geil of uytter-maten fot.
Ghy fijt voortaen bequaem om beter dienft te plegen,
Om yeder by te fijn, na dat'et is gelegen;
Siet, wat een fchamel menfch in druck en fiekte maeckt,
En laet'et aen de jeught al wat de kamer raeckt;
Stil, eenfaem, treurigh fijn, en, met een foet verlangen,
Veel tranen evenstaegh te rollen op de wangen,
Te ftorten voor den Heer, dat is een reyn gelaet,
Dat u ten beften voeght, en paft op uwen ftaet:
Veel trooften in der nobt, veel bidden, milde deelen,
Dat fijn voor uwen hats de belte bruyts-juweelen;
Niet dat de leden ciert, maer dat de fiele bout,
Is dienftigh aen het volck, dat niet en is getrout.
Doch foo ghy niet-te-min, oock in de boofe dagen,
Die ongewisfe kans noch eens begeert te wagen,
Soo koomt dan tot het werck gewapent met verdragh,
Niet met een luchten fin, gelijck de jonckheyt plagh;
En wacht geen matte vreught ontrent uw dorre leden,
Maer tracht slechts in het bed te mengen uw gebeden ;
En wacht geen dertel feel of rancken van de jeught,
Die ghy in dit geval niet meer gedencken meught:
Als hoeft, of felle gicht u lief gefelfchap quellen,
Of dat hem van de fucht de ganfche leden fwellen,
Of eenigh filtigh nat hem pijnight aen het been,
Gaet, ftort dan over hant uw tranen onder een;
Hebt deel in fijn verdriet door gunftigh medelijden,
En doet hem fijn getes, oock fonder u te mijden,
En onder dit gewoel, foo fpreeckt in uw gepeys:
Ey, wat is van den menfch en van het nietigh vleys!
Maer foo in tegendeel de faecken foo gebeuren,
Dat uw ellendigh lijf, dat uwe geeften treuren,
Dat u een heete koorts geduerigh even ftraf
Wil Leyden metter hant, en leggen in het graf;
En wilt in dit geval uw finnen niet bemoeyen
Met dingen fonder Plot, die uytten hoogmoet vloeyen,
Te weten, wie den rouw fal hebben voor en naer,
En wat men voor een kleet fal leggen opte Baer,
En of men door het huys de glafen fal bedecken,
En met een baeyen kleet de kamers overtrecken,
En wat men voor een vout fal maecken in de kerck ,
En wat men voor een fchrift fal rnalen op de ferek ;
Laet varen dit beflagh: het lijf behoort der eerden ,
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Treet in tot uw gemoet, dat is van meerder weerden ;
Denckt wat u nu betaemt en wat de reden eyft,
Denckt waer het lichaem ruft, en waer de fiele reyft;
Denckt vry dat uw gemoet nu reden heeft te geven
En van uw losfe jeught, en van uw ganfche leven,
En van uw woorden felfs; denckt vry, dat uw gemoet
Behoeft voor alle dingh des Heeren weerde bloet.
Denckt met een treurigh hert op uw voorleden fonden,
Maer trooft u niet-te-min in Chriftus diepe wonden;
Denckt, hoe een bange fiel moet laven haren dorft,
En vinden eeuwigh heyl in fijn bebloede borft.
Wanneer de bleecke doot bereyt haer lefte v1agen,
Ontbiet daer uw gefin, uw vrinden en uw magen,
Uw kinders van gelijck, voor al doch uwen man,
En neemt'er in 't gemeen den laetften oorlof van;
Geeft yeder fijn bericht, na dat'et is gelegen,
Betuyght des Heeren ftraf, en weder fijnen fegen,
Betuyght, dat alle vlees is niet als enckel gras,
Een bloem van eenen dagh, een bijfter teer gewas;
Betuyght, hoe buyten God geen ruft en is te vinden,
En dat al 's werelts glans is lichter als de winden,
En brofer als een glas; betuyght, met alle kracht,
Dat niet als Godes werck is weert te fijn betracht.
Het is een noodigh werck ontrent de laetfte tranen,
Een hint, of wie het fy, tot deugden op to manen,
't Is feker dat'et treft, jae door het herte breeckt,
Wanneer een bleecke mont haer laetfte reden fpreeckt.
Indien voor defen oyt, nu fijn'er voile reden,
Geduerigh tot den Heer te fenden uw gebeden,
Te ftijgen in de lucht, en tot foo grooten werck
Te roepen t'uwer hulp een hoeder van de kerck;
Te roepen uwen vrint, die aen uw vorigh leven
Tot vreught, tot onderftant, tot hoeder is gegeven.
Gebruyckt. dit altemael, en watje vorder kont;
Maer ftelt uw trooft alleen in Godt en fijn verbont.
En wilt in dit geval niet angftigh liggen vreefen
Noch voor een ouden man, noch voor uw jonge weefen,
Beveelt Hem alle dingh, die alle dingen geeft:
Of fchoon de nioeder fterft, der weefen Vader leeft.
Maeckt alle banden los die u de fiele prangen,
En laet geen aerdfchen draf aen uwe finnen hangen,
Laet van het goet de forgh hem die het goet be-erft,
En fnijt 11W leven af oock eer bet lichaem fterft.

Ante obilunt niorienR , non inoritunts, obit.

INNIGE SUCHT
Tor

GOD DEN SONE.
Waerachtigh God, en ware menfch,

Te weten: Hell' en Hemelrijck ,

Ick bidde, gunt my defen wenfch,

Met uw' en mijne doodt gelijck;

Laet my geftaegh indachtigh fijn

Waerachtigh God! ick, nietigh menfch,

De grootfte vreught, de meefte pijn,

En bidde maer om defen wenfch.

Eeuivigheit.

GALATHEA,
OITE

HARDERS MINNE-KLACHTE,
AEN DE

EERBARE, SEDEN-RIJCKE, SEGEN-RIJCKE JONCK-VROU
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dat haer gelaet

Siet, o hoeders van het vee,

Daerom

Siet hier onfe Galathee,

Hier foo ftrack gefchildert ftaet;

By veel harders wel bemint,

Maer het fou wel anders fijn

Maer tot geene noch gent;

Trof haer eens de minne-pijn.
Wilje lien een fchone maeght
Siet haer alsfe liefde draeght.

Daphnis, op een Meye-nacht,
Als by op de lieffte dacht,
Wenfcht alleen te mogen zijn,
Om fijn droeve minne-pijn
Uyt te ftorten in de locht,
Daer het niemant hooren mocht.
't Was een weder fonder wint,
Soo men dat by wijlen vint;
Al de werelt was in Ilaep,
Men en hoorde niet een fchaep,

Niet een by en was er uyt
Om te vliegen op het kruyt;
In de boomen geen gedril,
Vee en honden fwegen ftil,
En de vogels al-te-mael;
Maer alleen de nachtegael,
's Nachts te fingen wel gewent
Sat en fluyte daer ontrent.
Daphis fagh de doffe maen
Trenrigh aen den hemel ftaen,

Of om dat'et foo geleeck ,
Mits fy in het duyfter weeck,
Of om dat het harders kint
Niet ten beften was gefint;
Want al was de kudd' in ruft,
Slapens had hy geenen luft;
Maer hy vant een eenfaem velt,
Daer hy fich ter neder ftelt,
Daer hy met een droef gemoet
Dus zijn minne-klachten doet:
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„Galathea, geeftigh dier,,
Oorfaeck van mijn eerfte vyer,,
Oorfaeck van een vreemt gewoel ,
Dat ick in de leden voel,
Oorfaeck van een vaften bant ,
Die mijn ziel aen u verpant.
Die mijn jeughdigh herte bint,
Dat het niemant anders mint,
Die mijn ziel aen u verknoopt ,
Datfe niet in 't wild' en loopt ;
Soete meyfjen , aerdigh dinck ,
Soeter als een diftel-vinck ,
Soeter, in uw foeten praet ,
Als de foeten honigh-raet ,
Soeter als het groene lis ,
Aen de fiecke visfen is;
Soet, maer dickmael op een tier
Weder uyttermaten fuer;
Somtijts macker als een lam ,
Somtijts felder als een ram ,
Somtijts fwack , gelijck een riet ,
Somtijts ftijf, gelijck een fpriet ,
Somtijts broofer, als een glas ,
Somtijts tayer,, als een was,
Somtijts ftraf, gelijck een ftier,
Somtijts dwee, gelijck een pier,
Somtijts bitter, als een gal,
Somtijts honigh over al,
Somtijts mack , gelijck een ree,
Somtijts ftuer, gelijck de zee,
Somtijts filtigh, als de vloet,
Somtijts weder fuycker-foet ;
Somtijts vrolijck , fomtijts ftil,
Altijts, foo ick niet en wil ,
Eeuwigh tegen my gekant ,
Altijt naer een ander lant ,
Eeuwigh tegen my gefet,
Altijt op een ander bedt.
Och hoe veel heb ick gefucht
Och hoe langh heb ick geducht !
Och hoe feer heb ick gefchreyt,
Sedert ghy eerft hebt geweyt
Inde velden van Dijfhoeck,
Sedert hebt ghy uwen doeck
Anders na den toy geftelt ,
Als de vrijfters van het velt:
Sedert hebje met een fchraegh
Onderftut uw blauwe kraegh ,
Sedert ftaet uw doecken-huyf,
Even als een kievits kuyf,
Sedert hebt ghy uwen tret
Op een ander wijs gefet

GALATHEA,

Als Lycoris, rap te voet,
Of als Amarillis doet.
Och! wat dient'er veel gefeyt?
Of wat dient'er meer gefchreyt?
't Is al niet, gelijck het pleegh ,
Toen ick met u kennis kreegh ,
Sedert ghy het hooffche vrien ,
Tot Dijfhoeck eens hebt gefien ,
En de ftreken van de itadt ,
Sedert heb ick uyt gehadt:
Sedert noemt ghy my een loer
En een kinckel, en een Boer,
En een klunten, en een kluts ,
Al, om dat ick juyft mijn muts
Niet recht fleets kan nemen of,
Al, om dat ick in het ftof
Niet kan fchraven, als een hoen
In den mifthoop plach te doen ;
Al, om dat ick, Zeeus en ront,
Spreke juffer uytten mont ,
En niet drayen kan mijn reen
Als de linckers van de fteen.
Maer al ben ick plomp en Hecht,
Immers ben ick vroom en recht,
Immers is'er niet een maeght
Die haer over my beklaeght ,
Dat ick, met een fiimmen keer,
Oyt ontfutfelt heb haer eer:
Dat ick oyt, in eenigh dingh
Reyne min te buyten gingh ,
Dat ick in het woefte velt
Oyt de parten heb geftelt ,
Dat ick op den karen-tas ,
Oyt oneerlijck dertel was,
Dat ick oyt by vrijfter Iliep,
En dan in de buerte liep ,
Om te dragen mijnen roem
Van haer teere maegde-bloem.
Neen , dat heb ick noyt befiaen ,
Maer ick hebbe ront gegaen ,
En ick hebbet u gefeyt,
Wat my op het herte leyt ;
Niet met eenigh langh verhael ,
Of met opgepronckte tael,
Niet met eenigh groot bellagh ,
Als een fteetfche vryer plagh ;
Neen , ick feyd' u ruftigh uyt
Wilje kint, ghy zijt de bruyt ,
Siet, daer is mijn rechter-hant ,
Tot een vast en eeuwigh pant,
Soo ick u maer aen en fta ,
Seght, met korte woorden, ja.

Defe mijnen ronden aert
Was u eertijts lief en waert ,
Want ghy feyde , dat het lant
Eyfcht een ongeveynft verftant.
Maer dat is nu al gedaen ,
Al uw rontheyt is gegaen ,
Sedert datje kennis hadt
Met de gilden van de ftadt.
Eertijts was ick wel gefien ,
Als ick u plagh aen te bien
Kleyne giften van het lant,
Als wel eer een harder fant :
Of een tuyltjen uyt den tuyn ,
Of een kranfjen uyt den duyn ,
Of een bloemtjen uyt het velt,
Als men die noch weynigh telt,
Of een wonder fchoone roos ,
Die ick onder hondert koos ;
Of misfchien een kievits ey,
Vry een wijle voor den Mey.
Somtijts nieuwen honigh-raet,
Eerfe noch te koop en ftaet ,
Somtijts oock het eerfte lam,
Dat ick van de moeder nam ,
Somtijts wel een jonck faifant ,
Vruchten van het vaderlant,
Eygen queeckfel , eygen goet,
Hier in Zeelant uyt-gebroet;
Somtijts wafels diep geruyt ,
Wel gefuyckert , wel gekruyt ,
Wel met boter overdroopt ,
In een neufdoeck opgeknoopt ,
En alfoo u t'huys gebracht,
Die en hebje noyt veracht.
Leftmael greep ick een lampraes
En daer toe een jongen haes ,
't Eene foo het lagh en fliep ,
D'ander foo by voor my liep,
Ginder op mijn klaverwey ;
Soete beefjes alle bey.
Stracx foo riep ick: defe twee
Zijn voor u, o Galathee !
Noch zijn my te huys gebracht
Kerfe-boomen vroegh in dracht,
Daer de vruchten worden groot,
Daer de vruchten worden root,
Daer men fmaeck van heloben magh ,
Eer men elders vruchten fagh ;
Defe worden nu geplant
In mijn alderbefte lant,
En terwijl ick fpit en delf,
Segh ick fafjens in mijn felf;
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Spaert dit boomtjen, kerfe-dief,
D' eerfte vrucht is voor mijn lief.
Somtijts quam ick tot u treen
Met wat dun-gewolde queen,
Somtijts met een abricock,
Somtijts met een artichock,
Staegh met iet, dat geeftigh ftont,
Of het befte, dat men vont.
Bracht ick dan eon vogel-nett,
Dat beviel u alclerbeft,
Want ghy had foo veel te doen,
Met de beefjens wel te broen ,
Datj' ontfloot uw witte borft;
Die nu (dacht ick) die eens dorft!
Die eens mochte metter hant —
Maer waer loopt mijn los verftant?
Hoe! mijn dunckt ick worde dwaes
Dat ick hier dus fit en raes;
Al mijn breyn wil over hoop,
Al mijn geeft is op den loop,
Al mijn finnen op de reys,
Als ick om dat wefen peys;
Doch aleer ick verder raeck,
't Sa al weder tot de faeck :
Maer of ick al giften fant,
Uyt den fegen van het lant,
Noch en was het niet ter deegh,
Noch en bracht ick niet te weegh,
Datje my ooit hebt gelaeft,
Datje my een kufjen gaeft,
Datje my uw rooden mont
Ooit een reyfjen hebt gejont:
Neen, al wat ick mochte doen,
Noyt en boot ghy my een foen ;
Ja, ghy waert oock al te ftraf,
Oat ick u een kufjen gaf:
Dies en bleef'er anders niet
Om te laven mijn verdriet,
Als dat ick uw rechterhant
Na mijn droeve lippen fant,
Om mijn pert, ten minften daer,
I J to maken openbaer:
Maer als ghy, uyt harden aert,
Hier al mede tegen waert,
Soo en wilt ick geenen raet,
Geenen trooft of toeverlaet,
Als dat ick uw vingers nam,
En daer mede neder quam
Op mijn ongerufte borft,
Daer mijn herte leyt en dorft:
Op dat ghy daer voelen mocht,
Hoe mijn bange fiele vocht,
I

Hoe mijn leven-ader floegh,
En geduerigh lagh en joegh.
Maer al wat ick ooit beltont
Met het wefen, metten mont,
Nooit en heb ick vrucht gedaen,
't Is al in de wint gegaen;
Wat ick ooit, o fiere maeght!
Heb gefproken, heb geklaeght,
Heb gejammert, heb gevleyt,
't Is den dooven al gefeyt.
Ja, bet is'er foo geftelt,
Dat al kom ick uyt'et velt,
En ick brenge voor den dagh
Soete dingen, als ick plagh;
Ghy, o ftrenge Galathee,
Felder als de Noorder-zee,
Ghy, als antlers nu gewent,
Mijn in gramfchap henen fent,
Sonder eens to willen fien,
Wat ick u nieyn aen te bien;
En voor reden feghje my,
Het en ftaet u geenfins vry
Jet te nemen van een hant,
Die van uwe minne brant,
En, naer ick uw reden vat,
't Is een lesfe van de ftadt:
Daer is 't dat men leyt en fchenckt,
En de goede feden krenckt;
Dan ten is geen harders gift,
Geene kaes, van room gefchift,
't Is geen mus, of diftel-vinck ;
't Is een keten, of een rinck,
Of een helle diamant,
Die gelijck een kaerfe brant:
Daer men wel van fuyfebolt,
En dan los daer henen rolt.
Soete vrijfter! ick beken,
Dat ick hier oock tegen ben:
Want het gout heeft wonder kracht,
Waer bet inmier wert gebracht;
Maer in harders reyne gunft,
Slecht gewas of kleyne kunft,
Daer en is geen ongeval,
Dat de feden krencken fal.
Maer dit heb ick al gefeyt,
En noch breeder uytgeleyt,
Dan het meyfje niet-te-min
Brenght'er weder tegen in,
Dat by ons een kleyne gift
Heeft al male flim vergift.
Lieve Daphnis, hoe het gaet,
Hoeje jammert, hoeje praet,
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Watje weet, en watje vint,
blijft efter fteedtsgefint.
't Is als Beene tijt geleen,
't Soete dier was toen te vreen,
Sich to fpieg'len in de zee,
Als de ftroom lagh ftil en dwee,
Niet gerimpelt van den wint,
Als men die wel fomtijts vint;
't Gaet'er nu al anders toe,
Zy is 't ftille water moe,
En zy wert voortaen gehult
In een glas rontom vergult,
Spiegel noemt men 't in de ftadt;
Hier van wertre bijfter prat,
Want fe fiet meer alsfe plagh,
Meer alsf' in het water fagh;
Watfe geeftigs by haer heeft,
Wat'er aen de vrijfter leeft,
Wat haer ciert, dat weetfe vry
Immers alfoo wel, als wy ;
Sy doorfiet dat hel geficht,
Dat oock in het duyfter licht,
En dien lieffelicken mont,
Schoonder als de morgenftont,
En dat hairtje facht gekrolt,
Dat haer om de wangen rolt,
Dit is haer nu al bekent,
En diep in het hooft gepreut;
Dies ontftaet, in haren fin ,
Minnaers haet, en eyge min.
Komt, o weerde Galathee!
Spiegelt weder in de zee;
Hem die bier toe oorfaeck gaf,
Wenfch ick, tot verdiende ftraf,
Pat fijn lief, hem eertijts foet,
Trots en moedigh worden mod:
Datfe, nae een foete min,
Krijgen moet een ftueren fin.
Ach hoe leyt by my in 't hooft,
Die my van mijn lief berooft!
't Schijnt dat alle zijn gelaet
Zy

Eeuwigh voor mijn oogen ftaet.

't Is een kleyne tijt geleen,
Dat de gilde quam gereen,
Met twee vogels fijns gelijck,
Ginder aen den hoogen dijck;
Daer vernam by Galathee,
Soofe dreef het jonge vee;
Stracx begon de loofe quant
Haer to nemen metter hant;
Haer te groeten op den voet,
Als men in de Iteden doet:
140
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Goeden dagh, fchoon harders kint,
't Schoonfte dat men immer vint,
Ghy moet wefen (naer ick acht)
Van der Nymphen hoog geflacht,
Of van Pales huysgefin,
Of misfchien een Wout-Goddin;
Want ick fie dat uw gelaet
Geenfins naer de koeyen ftaet.
Ick en hoorde vorder niet,
Mits hy van de plaetfe fchiet;
Mits hy leyde mijn vriendin
Naer fijn ongebonden fin:
't Scheen voor eerft, fy wou niet gaen,
Maer het was terftont gedaen;
Al gelietf' haer wat geftoort,
Evenwel foo gingfe voort:
't Scheen, hoewelfe met hem ftreet,
Datf'et maer in 't jocx en deed';
Siet, daer fat ick toen en keeck,
Als een poel-fnep op een kreeck,
Root van gramfchap, bleeck van nijt,
't Oogh vol tranen, 't hart vol fpijt.
Gaeje dan, wel gaeje, kint!
Onbedacht en onbefint?
Gaeje met een vreemden haen?
Gaeje na een vreemde baen?
Gaeje moytjens, hant aen haul,
Met een los en weeligh quant?
Gaeje met een fteedfche vent,
Dieje noyt en hebt gekent?
Onbedachte Galathee!
Waerom zijdje nu foo dwee?
Waerom zijdje nu foo foet
Voor een onbekenden bloat?
Daer ghy ftaet gelijck een muer,
Wonder fpijtigh, bijfter ftuer,
Als een harder van het lant
U wil nemen by der hant,
Om een reys te mogen gaen,
Daer de fchoonfte linden ftaen.
Harders kint, foo ghy het wilt,
Hoe een vrijfter haer vergift,
En hoe qualijck dat'et part,
Met een afgerichten gait
Sich te geven op de baen,
'k Weet ghy Pout het niet beltaen.
Maer al was ick wonder bangh,
Sy gingh efter haren gangh.
Dies foo klam ick op de kruyn
Van een wonder hoogen duyn,
Om van boven of te
Wat'er vorder fou gachien.

gingh fachjens door het fant,
Sy gingh henen naer het ftrant
Met den vryer van de ftadt,
Die haer in den arrem had,
Die haer dickwils gaf een kus,
Slimmer als een kriele inns.
Hy geleyde Galathee
Van den oever in de zee,
Dies foo rees de foute ftroom
Vry wat hooger, dan de zoom
Van haer opgefchorte kleet.
Is dat niet een fchoon befeheet,
Dat men foo een teere maeght
In dat grove water draeght?
Dat een vrij fter met gewelt
In de baren wort geltelt,
Tot de vreesfelijcke vloet
Brenght een fchrick in haer gemoet?
Tot haer kleet is vuyl en nat?
't Fy, beleeftheyt van de ftadt!
Na dat nu die fotte lult
In het water was gebluft,
Gingh een yeder van de ftrant,
En verkoos het drooge lant.
'k Meynde, 't fpel was doe gedaen,
Maer het gingh doe eerftmael aen.
Stracks wert daer mijn weerde pant
Oingetobbelt in het zant,
En dan weder om gewent,
't Scheen het fpel en nam geen end.
't Steeds gefelfchap uytte fteen,
Is al waer'et buyten reen,
Even als een dertel beeft,
Dat gebonden is geweeft:
Raeckt het eens ten leften los,
't Loopt als rafend' in het bos.
Toen en moght ick larger niet
Staen begapen mijn verdriet,
Dies foo gingh ick naer de kant
Van de krom geboogde ftrant:
Daer begon ick mijn beklagh,
Als een droeve minnaer plagh ;
Daer befchreef ick mijnen ftadt
Met een rijsjen in het zant:
Eerft een valt-gefette min,
Toen een wanckelbaren fin;
Dit was ick en Galathee.
Ondertusfchen quam de zee,
Als gelaten uyt den toom,
Opgedragen, metten ftroom,
Verre boven haer gemerck;
Siet, daer lagh het ganfche werck!
Sy

Siet, daer gingh mijn foete min
Drijven heen te zeewaert in;
Nijdigh water, bitter nat,
Seght eens, waerom doeje dat?
Waerom neemje, met de vloet,
Mede niet mijn droef gemoet?
Maer komt, feght my, foeten beck,
Souje wel eens zijn foo Beck,
Datje wont uw rechter-hant
Stellen tot een eeuwigh pant,
Aen een proncker trots en prat,
Aen een joneker van de ftadt?
Neen, 'k en lovet nimmermeer,
Datj', een fteedtfche pop ter eer,
Laten foudt een ruftigh quant,
Kloeck van leden, wel ter pant,
En foudt ftellen uw gemoet
Op 'k en weet niet wat gebroet!
Ach , ten fijn geen rechte mans,
Maer alleen flechs om ten dans,
Om ter bruyloft oft ter feeft,
Speel te leyden haren geeft,
Noyt geoeffent, noyt beproeft
Daer men manne-kracht behoeft.
Al dit foet gefelfchap gaet
Eeuwigh proncken achter ftraet,
Niet alleenlick aen den voet,
Maer aen handen oock gefchoet:
't Schijnt zy dragen hun te koop,
't Fy, van dien verwijfden hoop!
't Fy, van dat papieren vel,
Nut alleen tot enckel fpel!
Ick heb quaften in de hant,
Dat is faufe voor het lant:
Ick heb knoeften in de vuyft,
Dat is, kinders, dat is juyft,
Dat is ver het nutfte goet,
Dat een lantman hebben moet
Ick fou licht een ftueren rain,
Als hy my te quellen nam,
Soo ontrent het backhuys flaen,
Dat hem 't ftooten Lou vergaen;
Harders is ons eygen naem,
Harde lieden zijn bequaem
Voor het vee en voor het wont,
En al waer men landen bout.
Dunckt u niet het fwarte lant
Beter als het witte fant?
Bleyck te zijn is wijve-werck,
Blancke lieden felden fterck;
Maer die bruyn is, dat's een gait,
Die is met de ploegh gepaft,

OFTE 'LARDERS MINNE-KLACHTE.

Die is d'eere van een hof,
End' en hy vraeght na fon of ftof.
Ben ick ruygh en dick gebaert ?
Dat's een peyl van kloecken aert,
Ick en ben des niet befchaemt ,
Want het is dat ons betaemt :
Segh, wat ciert het moedigh peert
Als de maen en als de fteert?
Segh, wat maeckt het fchaep geacht
Als zijn wol en ruyge yacht?
Segh, wat datje feggen kondt,
't Hayr is 't cierfel van den mondt;
Al de luyfter, al de fchat
Van den boom, dat is het blat:
't Velt is heerlick door het kruyt ,
Mannen door een ruyger huyt.
Ben ick niet foo moy gekleet,
Gae ick niet foo wonder breet,
Draegh ick niet foo moyen poet,
Als men in de fteden doet;
Magh ick bidden, harriers kint!
Weeft daerom niet ongefint ;
Want voorwaer het keurlijck gaen
Is alleen maer fotte waen,
Dat wel eer de fteedtfche pracht
In de werelt heeft gebracht,
In de menfchen heeft geplant,
Vry tot ondienft van het lant.
Waer men gout en zijde draeght,
Daer is 't dat een yeder klaeght
Van bedroch en flirnme lift,
Daer men eerlt niet van en wilt.
Siet, al wie'er proneken gaet
Boven macht en boven ftaet,
Die is befigh over al,
Waer hy middel vinden fal
Tot zijn overmoedigh kleet,
Oock by wijlen tegens eedt.
Ick en kan het niet verftaen,
Waerom doch het keurlijck gaen
Echte wijf of eerlick man,
Oyt ten goede dienen kan :
Siet eens, wat een vreemt bejagh,
Wat een grooten ommellagh ,
Wat al dingen fonder naem ,
Ja, byna een heele kraem,
Yeder om de leden hanght,
Yeder aen de leden pranght,
Die wil komen aen den dagh,
Soo men in de fteden plagh :
Heeft'er iemant uyt te gaen,
Of in haeften op te ftaen,

Och! hoe is de man gequelt,
Och! hoe ftaet de man verftelt,
Mids hy, door het finnigh kleet,
Noyt in tijts en is gereet;
hint! ick vinde groot gemack,
Dat ons oock het befte pack
Haeft kan fchuyven aen het lijf,
Om to gaen tot ons bedrijf:
Haeft kan worden uytgedaen,
Om dan weder flaep te gaen.
Maer ontrent een finnigh kleet
Is noch menigh ander leet,
Dat men in een kort befiagh,
Niet kan halen aen den dagh;
Een van velen, niet te min,
Moet ick hier noch brengen in:
Laet een trotfe proncker gaen ,
Daer veel doren-hagen ftaen,
Laet hem komen in het wont,
. In de bosfchen, in het hout,
Siet, terftont fal hem de braem
Vatten in die made kraem,
In dien langen koufebant,
Die foo bijfter is gekant,
In de fneden van zijn broeck ,
Of ontrent den fijnen doeck,
Dien hy tot den elleboogh
Boven op de mouwe toogh ,
Of in eenigh ander dingh,
Dat hem aen de leden hingh;
Dies hy, die uyt fpelen quam ,
Wort dan uytermaten gram,
Wort foo ganfch uytfinnigh quaet,
Dat hem al fijn luft vergaet;
En voorwaer , 't is groote fpijt ,
Dat men foo den foeten tijt
Moot verquiften met boron,
Daer men vrolick wefen fou.
Daer ftaet dan de joncker ftil,
Schoon oock dat hy niet en wil,
Want indien hy veerdigh fpoet,
Stracx foo fcheurt het meepfe goet.
Seker 't is een vrye ftaet,
Als men onbekornmert gaet,
Als men wandelt door het velt
Sonder eens to zijn gequelt
Van een doren, van een haegh,
Of een ander Ilimmer plaegh.
Ick kan treden in het wout,
Sonder dat my dorenhout,
Sonder dat my kravel vanght,
Of ontrent de flippen hanght:
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En of fchoon de braem my greep,
Of oock in de leden neep,
Dat is my een kleyne faeck;
Want ick kan haer loofen haeck
Rucken van mijn befte kleet,
Even fonder eenigh leet.
Moye kleedingh is een pack,
Slechte kleedingh is gemack,
Slechte kleeden zijn bequaem
Om te loopen door den braem.
Of ick aen der heyden dwael,
Of ick rijs en of ick dael,
Of ick renne door den hof,
Of ick loope door het ftof,
Of ick rijde met het mis,
Daer het niet als Rick en is;
Of my lucht en hemel dreyght,
En tot onweer is geneyght,
Of het dondert, of het raeft,
Of de wint geweldigh blaeft,
Al en is'et geen verdriet;
Graeuwe pyen vlecken niet.
Magh het wefen, Galathee!
Hout u aen het edel vee:
"Laet de wolle, laet het vlas,
Laet uw eygen huys-gewas
Ons bedecken tegens kou;
Dat is dienftigh voor den bou.
Wie hem met de fchaepjens kleedt,
En fijn eygen hemde reedt,
Die behout eens fchaepjens aert,
Die ons noodigh is bewaert,
Die is buyten loofen fchijn,
Als het eertijts plagh to zijn.
Daerom bidd' ick , foete maeght!
Soo u d'eenvout noch behaeght,
Gaet niet op den fteedfchen toy,
Set uw doeckjen niet te moy,
Noyt en dede rijcke dracht,
Noyt en dede groote macht,
Noyt en dede trots gemoet
Aen de foete liefde goet;
Reyne minne kan bedyen
Even onder graeuwe pyen,
Even daer het niet en blinckt,
Even daer het niet en klinckt,
Even in een aerden huys,
Even in een flechte kluys ,
Even daer men om de pracht,
Noyt zijn leven heeft gedacht.
Rieck ick naer geen mufculjaet,
Dat en achte niemant quaet,
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Ick ben fris en wel gefont,
My en komt niet uyt den mont,
Dat met foo een loofen fchijn
Noodigh is bedeckt te fijn;
Laet een opgepronckte fot,
Die van binnen is verrot,
Poogen naer een vreemt bejagh,
Dat zijn vuyl bedecken magh,
Ick en wil geen felfaem kruyt,
Dat in verre landen fpruyt,
Want mijn reuck en is maer zweet,
Dat en doet geen menfche leet,
Ja, 't en is geen ruftigh man,
Die zijn zweet niet riecken kan.
Ick en weet niet watje let,
Datje dus uw herte fet,
Datje dus zijt opgevat
Door een popjen van de ftadt:
Schoon al is daer iemant net,
't Is'er daerom niet te vet;
Schoon men is daer moy gekleet,
't Is'er daerom niet te breet.
Eertijts en oock heden noch
Zijn de fteden vol bedroch,
Daer is 't dat men , fonder maet,
Wil geduerigh meerder ftaet,
Daer is 't dat men eeuwigh tracht
Om te krijgen grooter macht ,
Daer is 't dat een ieder pooght
Om noch meer te zijn verhooght:
Als de vifch het koele flat,
Als het fchaep het groene blat,
Als den ael den dou begeert,
Soo is 't dat fich yeder weert,
Soo is 't dat een yeder joeckt,
Soo is 't dat een yeder foeckt
Om te krijgen zijn bejagh,
't Gelde wat'et gelden magh.
Ick en weet de ftreken niet ,
Die men daer geduerigh feet,
Maer ick hoore wel foo veel,
Dat ick met een open keel,
Dat ick met een open mont
Segge: 't gaet'er al te bout,
Siet, hoe daer een ieder vat;
God bewaer ons voor de ftadt!
Maer een ander foeckt het gelt,
Dat 's de plage, die hem quelt,
Die hem door de leden dwaelt,
Die hem in de finnen maelt,
Die hem, fchoon al is'et kout ,
Gautfche nachten befigh hout:
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Maer al is by immer
Hy en krijght niet dat hy wil;
Want al komt hem groot gewin
(Soo het fchijnt) ter deuren in ,
Eer hy noch zijn boecken fluyt,
Valt het dickmael anders uyt:
Want door iemants flimme lift
Komt'et anders als hy gift.
Wie, al is hy wonder vroet,
Is bevrijt van banckeroet?
0, dat is een felfaem quaet,
Dat gemeenlijck verder gaet,
Als een ftil, een effen man
Met de finnen grijpen kan;
Want al wie daer handel drijft
Wort gefwackt en wort geftijft,
Niet alleen uyt eygen daet,
Maer oock door zijn medemaet;
Daer van krijght hy wel een flagh,
Dien hy niet verdragen magh ,
Ja, hem komt oock wel het wee
Hondert mijlen over zee;
Denckt, hoe dat een menfch verdriet!
O dat fpel en dient my niet.
Maer dit treft hem nimmermeer,
Die zijn herte niet te feer
Op den rijckdom heeft gefet,
Of met gelt-fucht is befmet:
Wie met weynigh is gepaeyt,
En fijn eygen acker maeyt,
Die en foeckt geen vreemde kuft,
En is weynigh ongeruft,
Maer die 't nette fpant te breet ,
Die is Dimmer fonder leet.
Wie fijn fchaepjens 's avonts telt,
Alsfe komen uyt het velt,
En hy vint het vol getal,
Die en vraeght dan niet met al ,
Wat een koopmans treurigh hooft
Van den foeten flaep berooft;
Hy en vreeft niet, dat fijn fchip
Mocht verzeylen op een klip;
Dat fijn waren hier of daer
Mochten komen in gevaer,
Dat een roover met gewelt
Mochte nemen fchip en gelt:
Dat zijn fchipper is een dief,
Dat men fijnen wisfel-brief
Mochte laten onbetaelt;
Denckt, hoe een die leyt en maelt
Op dees Taken nacht en dagh,
Wijf en kint vermaken magh!

Ick en houw niet van het goet,
Dat moet fweven met den vloet,
Dat moet komen over zee;
Ick ben liever by het vee,
By den ploegh en by de Bien ,
Daer kan ick mijn rijckdom lien,
Daer fpeel ick een geeftigh liet
Op een moufel of een riet;
Daer heb ick een ftille fiel,
Schoon de ganfche hemel viel.
Die op 't lant fijn woonplaets ftelt,
En behoeft nau eenigh gelt,
En behoeft niet om het goet,
Te befmetten fijn gemoet,
Of te handen in een fchael
Eere, ziel, en al-te-mael ;
Uyt de vruchten van het lant
Valt hem alles in der hant;
Want des aerdrijcks milden schoot
Schenckt aen yder zijnen noot;
Wat men in de fteden koopt,
Als men op de marckten loopt,
Wat daer yder ftelt op prijs,
't Zy van kleedingh ofte prijs,
Dat verkrijght men, op het velt,
Sonder munte, fonder gelt.
Wilj' een hemd' of lynen kleet,
Fijn gefponnen, wel gereet,
Wit gebleyckt, gelijck de fnec,
Ja, als ghy, 6 Galathee!
Steeckt geen handen in de tas,
't Komt al van ons eygen vlas.
Wilj' een fieltjen of een keurs.
Gaet oock daerom niet te bears,
Spreeckt alleen de fchaepjes aen,
Die in onfe weyden gaen :
Hare wol en dichte yacht
Heeft vry meer als voile maclit
Om ons, tegen 's winters leet,

Stof te geven tot een kleet.
Wilj' een leetjen van een lain,
Of de beyers van een ram ,
Of een bockjen of een geyt,
Eer men 't van den moeder fcheyt ,
Wilje fwefers van een kalf,
Of een fchenckel, heel of half,
Of een hemel wel gemeft,
Want dat voet wel alderbeft,
Ghy en hoeft niet eens te gaen,
Daer de fteedtfche fpotters ftaen ,
Waer toe foeckje kraem of hal,
Gaet alleen maer in den ftal,
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Gaet en taft , en keelt , en vilt,
Siet, ghy vint'er watje wilt:
Wilje quackel of patrijs ,
Of een korhoen uyt het rijs ,
Of een kievit met haer kuyf,
Of een vette dortel-duyf,
Of een fneppen langh gebeckt ,
Of een fmientjen dick gefpect ,
Of een meerel uyt het wout;
Of een lijfter uyt het hout,
Of een fpreeutjen of een vinck ,
Of een ander lecker dingk ,
Of een jonge fant-plevier,,
Of een ander weeligh dier,,
Of misfchien een lecker hoen ,
Of een malfen huys-cappoen ,
Of een kalikoutfchen haen ,
Of de jongen van de fwaen ,
Of een trap-gans, of een end,
By de menfchen niet gewent ,
Maer die, met een fnelle vlucht ,
Komt gevallen uyt de lucht;
Ey,, en maeckt doch geen gekijf,
Met een leppigh hoender-wijf,
Die terftont wel leelick (let,
Sooje niet genoegh en biedt;
Met een netjen, met een ftrick ,
Met een uyltjen op een krick ,
Met een bone, met een buys,
Met den fpreeupot aen het huys ,
Met een Ilagh , of vogel-lijm ,
Op den mifthoop , in den rijm ,
Met een weynigh kruyt en loot,
Vanght men vogels kleyn en groot.
Maer indienje voor den dis
Mocht begeeren versfche vis,
Wat behoefje vuylen ftanck,
Van het vifwijf of haer banck ,
Dere beeck of gene foot,
Die vervult ons defen noot:
Daer wort vis genoegh gehaelt
Die men fonder gelt betaelt;
Sonder koft, of met genucht ,
Pluckt men hier des waters vrucht.
Karper,, brafem , baers , en fnoeck ,
Is te vangen met een. hoeck ,
Wil 't niet wefen met de roe,
Neemt'er dan een netjen toe,
Of een diep-getande fchaer,,
Of een fpitfen ellegaer;
Daer mee ftickt men vetten ael ,
Goede koft voor 't middaghmael.
I

fet,
's Avonts eer men gaet te bed,
Schoon men flaept dan wel geruft ,
's Morgens vint men fijnen luft,'
's Morgens treckt men uyt'et flick
Fijne palingh , armen dick.
Is dat niet een goet gerief,
Dat men, by fijn foete lief,
Loon van trouwe min ontfanght ,
't Wijl het net een vifjen vanght?
Wilje kaes foo groen als gran?
Of gelijck als maeghde-was?
Die oock by den parmefaen
Magh op heeren tafels ftaen ,
Wilje kaefe facht en dwee ,
Wit als nieu-gevalle fnee ?
Wilje kaefe jonck en out?
Wilje boter als een gout?
Wilje kappy, wilje faen?
Wilje taerten , wilje vlaen ?
Wilje noten boven dat,
Daer van wel een koningh at?
Siet alleen de foete melck
Geeft'et al, en geeft'et elck ;
En dit wort ons al beftelt
Sonder kost , en fonder gelt.
Wilje dat wat hertigh is,
Seght my doch eens wat ick mis ,
Heb ick niet den vollen eyfch
Van gefouten osfen-vleyfch?
Heb ick niet een fchoone tongh ,
Die ick in de fchoorfteen hongh ?
Heb ick niet een fchapen bout,
Wel gewreven in het fout ,
Wel doorregen van den loock ,
En gehangen in den roock ?
Weet dat hier oock hammen zijn
Van een beer, en luftigh fwijn,
Daer by niet magh zijn genoemt,
Wat'er uyt Weftfalen koemt.
Wilje fruyten op het left ?
Die zijn hier oock alderbeft ,
Kriecken weer als fefderley,,
Pruymen groot gelijck een ey,
Druyven uyttermaten goet,
Perfen root gelijck een bloet,
Appels die men eten magh ,
Even van den eerften dagh ,
Sonder eens te zijn gemuyckt,
Appels die men noyt gebruyckt ,
Als tot ftruyven in de pan,
Mids men die bewaren kan ,
Of wanneer men 't fuyckjen

585

Peeren uytermaten foet,
Die men haeftigh eten moet,
Of foo hart gelijck een key,
Die men hout tot in de Mey.
Al te feggen wat ick weet ,
Wat men by ons harders eet ,
Ware vry een langh verhael,
Wie doch feyd'et altemael?
Koomt , o foete Galathee!
Proeftet eens een maent of twee,
Ghy fult vinden metter daet ,
Dat'et hier al beter het,
Als misfchien, uyt urn beleyt,
U een fteedfche vryer feyt.
Als men nu hier tegens let,
Wat de ftadt op tafel fet:
'k Segge dat haer ganfch beflagh
Hier niet tegens op en magh;
Want, behoudens dat het velt
Duyfent fchoone dingen telt ,
Die de ftadt fijn ongewent,
Die de ftadt niet eens en kent ;
Soo is dit een groote faeck,
En ganfch dienftigh voor de fmaeck ,
Dat het geen den huyfman voedt ,
Niet en is als eygen goet,
Mids het fruyt , en vleefch , en vis,
Van fijn eygen queekfel is,
Mids wy leven , maenden langh ,
Niet als van ons eygen vangh:
Seght dan watje feggen meught
Voor de ftadt, en hare vreught ,
Eygen vrucht is wonder foet,
Eygen vrucht is wonder goet,
't Eytjen uyt een eygen nett
Es mijns oordeels alderbeft.
Vruchten die men heeft gefaeyt ,
Vruchten die men heeft gemaeyt ,
Vogels die men , door het net,
Wegh te vliegen heeft belet,
Visfen die men heeft verraft
En zijn tafel toe-gepaft,
Wiltbraet dat men heeft gejaeght ,
En dan naer de keucken draeght,
Dat is ganfch een ander dingh,
Als dat iemant anders vingh,
Als dat iemant anders faeyt,
Als dat iemant anders maeyt.
Hier komt by een ander faeck,
Dat is mode groot vermaeck;
Want of haer de ftadt vermeet ,
Datfe groote dingen weet ,
147
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Datfe goede fanfe maeckt,
Die oock ftompe monden fmaeckt,
Die, vermits haer bitfigh nat,
Oock in flappe magen vat;
Noch is echter hier alleen
(Immers naer dat ick het meen)
Noch is hier de befte vont
Voor de luften van den mont :
Siet, wanneer men ftaet en fpit
Sonder dat men neder fit,
Of wanneer men, uren langh,
Houdt de beenen op de gangh;
Of wanneer men bijfter vroegh
Slaet de vuyften aen de ploegh,
Dat verdrijft de vuyle flijm,
Dat verjaeght het taye lijm,
Dat fich in de leden fet,
En den goeden fmaeck belet;
Of ontrent het ingewant
Maeckt een ongefonden bant.
Maer befiet, in dit gewoel
Sit de ftee-man op een ftoel,
Sit 'k en weet niet waer en fchrijft,
Daer hy ganfche • dagen blijft,
Sit en futfelt dit en dat,
Als gevangen in de ftadt;
Hier uyt komt dat vreemde fucht,
Mits hy mitt de vrye lucht,
Mits hy niet ter werelt doet
Tot ververfingh van het bloet:
Hierom is fijn koude maegh
Nimmer lultigh, nimmer graegh,
Nimmermeer alfoo geftelt,
Als die in het open velt
Al fijn quade dampen blaett,
En dan als van honger raeft.
Geeft een ander marfepeyn
In een blaeuwe porceleyn,
Geeft een ander Frans geback
Soo men 't uyt den oven track,
Geeft een ander Spaenfche pap,
Die is voor my al te flap;
Ick en wil geen vreemde koft,
Die zijn meefter diere koft,
Geeft my, geeft my flechts een ham,
Die vers uyt de ketel quam,
Geeft my flechts een fpeckterfey,
Wel gewentelt in het ey,
Geeft my ilechts een dicke worft,
Die gevoelt men aen de borft,
Die geeft hart en krachtigh bloet,
Als men dapper ploegen moet.
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Of indien'er oyt een vrient
Hier te gait gebeden dient,
Geeft my dan een jonge duyf,
Geeft my dan een appel-ftruyf,
Geeft my dan een boeckweyt-koeck,
Dat is eten dat ick foeck,
Daer uyt fuygh ick meerder foet,
Als een fteedfche joncker doet
ITyt fijn venefoen-paftey,
Of 'k en weet niet wat geley,
Uyt de taerten, uyt de vlaen,
Uyt gefoden of gebraen,
Uyt al wat men backen kan,
't Sy in oven ofte pan.
Dan ick weet, dat in de ftadt
Menigh wijf is wonder prat,
Mids fy op haer tafel fet
Blaeuwe teylen wonder net,
Die een ander werelt fent,
Hier te voren niet bekent,
Mits fy geeft een ganfche kas,
Wel voorfien van aerdigh glas,
Dun gelijk een enckel vlies,
Dat men tot Venegi6n blies;
Maer al isfet wonder kuys ,
't Is maer hooft-fweer voor het huys,
Want het is foo bijfter teer,
Dat geen fchotel immermeer
Lange tijt op tafel duert,
Of haer vreughde wort befuert.
Breeckt'er glas of porceleyn,
Stracks is al het huys te kleyn,
Soo geweldigh tiert het wijf,
't Schijnt fy wil de meyt op 't lijf;
Keucken, kamer, fael en vloer,
Is daer altemael in roer,
't Schijnt fy treet als in gevecht
Met een jongen, met een knecht,
Met haer dochter, of haer kint,
Met den eerlten diefe vint,
En hier tusfchen heeft de man
Vry daer zijn gedeelte van.
Is 't niet beter dat men eet,
Daer men van geen knorren weet?
Daer het teyltje niet en leeckt?
Daer de logge niet en breekt?
Daer de fchotel niet en bent
Schoon die fomtijts wort geperft?
Schoon die fomtijts neder valt ,
Als'er iemant ftaet en malt?
Of al waer het datfe braeck,
Daer men om een kleyne faeck,

Daer men om het minfte gelt,
Ander in de plaetfe ftelt.
Ach, wat is doch van de ftadt?
Langht my flechts een aerden vat,
Langht my flechts een houten back ,
Dat is vry een groot gemack,
0! 't is beter fonder twift,
Schoon men blaeuwe teylen mitt,
Schoon men niet op tafel heeft,
Dat de malle weelde geeft,
't Is al beter flechte fpijs,
Aengedifcht na onfe wijs,
Als een tafel vol getalt,
Daer men fit en hasfebaft,
Daer men op de boden tiert,
Daer men niet een menfch en viert;
Wegh van hier met dat gefchal,
Vrede, vrede boven al!
0! wanneer men is geruft,
Daer is eerft de ware luft!
Weet dat ick geen diere fpijs,
Oock geen moye fchotel prijs,
Daer is iet dat beter fmaeckt,
Dat my blijder finnen maeckt;
Magh ick bidden , Galathee!
Soeter als een jonge rhee,
Krijgh ick immer uwen fin,
Krijgh ik immer uwe min,
Toont my dan een bly gelaet,
Geeft my flechts een foeten praet,
Als ick kome van den ploegh,
Dat is my voor al genoegh ;
Gaet, verfiet dan uwen dis
Met het gene dat'er is,
Dat de tijt u geven kan,
Siet , ick ben een vrolick man!
Wat nu aengaet onfen dranck ,
Alhoewel de wijngaertranck,
Daer de foete molt uyt vloeyt,
Niet in onfe landen groeyt,
Echter moetfe zijn getelt,
Als een fegen van het velt,
En wanneer de (tad geniet
Wat'er uyt de druyve vliet,
Moetfe feggen tot het lant:
Grooten danck voor defe plant.
Maer laet doch de ganfche ftadt
Haer vry drincken vol en fat,
In den fchralen Duytfchen wijn,
Afgedreven van den Rijn,
Of in hittigh Spaens gewas,
Dat als brant fchiet uyt het glas
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Of in 't rosfe Franfche nat,
Dat terftont de finnen vat,
Of in wijnen die men brant,
Mickel vuylheyt, enckel fchant,
Of in feck en malvefey,
Ick ben met de verfche wey,
Ick ben met de foete mee,
Immers alfoo wel te vree,
Als met al den vremden wijn.
Waerfe magh gewasfen fijn;
Wey verfacht de Itramme borft,
Wey verllaet den heeten dorft,
Wey verhit de lever niet,
Schoon men al wat milde giet.
Dan al treft ons harde pijn,
Ganfch het lant is medicijn,
Het gefonde fchapenwey,
Vers gedroncken in de Mey ,
Doet den lantman groot gerijf:
Want het jaeght hem uyt het lijf,
Wat'er in 't geheele jaer,
Is vergadert hier of daer.
Is'er yemant in de Itadt,
Van een heete koorts gevat,
Of van ander quael ontftelt,
Stracks foo loopt men naer het velt,
Om een wortel, om een kruyt,
Dat hier aen de wegen fpruyt,
Dat hier aen de dijeken waft,
En daer niemant op en paft:
Noyt en wert'er yet foo flecht
By een apotekers knecht,
Uyt het velt in ftadt gebrocht,
Of 't en wert'er dier verkocht:
Eenigh fpruytjen uyt het zant,
Uyt een holle dellif-kant,
Uyt het flick of fchorr' gehaelt,
Wort ten dierften al betaelt;
't Schijnt men hout'et voor bequaem,
Als het krijght een vreemden naem.
't Schijnt het krijght dan eerft fijn prijs
Als men dees en geen maeckt wijs ,
Dat'et van het Mooren landt,
Of de Barbaryfche ftrant,
Dat'et van den Indiaen,
Herwaerts komt gedreven aen:
't Dunckt de flechte luyden heft,
Wat ons geeft een vreemt gewelt.
Maer wanneer ick gae befien
Al de malle fchilderien,
Al den huysraet, al de koft,
Daer de beurs in wort geloft,

Daer den hooghmoet van de ftadt
In verquift foo grooten fchat,
Dan verhef ick boven al
Bosfchen, beemden, bergh en dal,
En der velden fchoon cieraet,
Dat ons op geen gelt en ftaet.
Laet uw oogen en uw fin
Van de ftadt niet nemen in,
Soo ghy 't wout maer recht beret,
't Steedfche pralen gelt'er niet:
Als de gerfte dijnt op 't velt,
Als het water rijft en helt,
Als het bloeyfel van het vlas
Toont zijn hemels-blaeu gewas:
Als het geel gebloemde zaet
In de guide velden ftaet,
En fijn reucke, machtigh foet,
Ons komt vliegen te gemoet:
En dat hier of daer een wey
Speelt met groente tusfchen bey,
Seght, wat heeft tapitfery,
Of het goude leer hier by?
Ick en fal u niet benyen
Al de fotte pronckeryen,
Daer de juffers van de ftadt
Mede zijn foo trots en prat,
Als dit aengenaem geficht
Mijn bedroefden fin verlicht.
In de ftadt is menfchen kunft,
In de velden Godes gunft:
Pluymgedierte dat daer fpeelt
Door de tacxkens, dat daer queelt,
En, met ftemmen reyn en foet,
Uwen grooten Schepper groet,
Dat de lant-man 's morgens vroegh
Schenckt een deuntjen aen de ploegh:
Dat met fangh het fwaer gewicht
Van een reyfend man verlicht;
En den minnaer, die hem quoit,
Doet verquicken in het velt;
Seght my doch, wat is de luyt?
Wat is al het vreemt getuyt,
Pat in fteden maeckt geklanck,
Vergeleken by den fanck,
By de foete ftem en tael
Van den fieren nachtegael?
Van dat kleyn, dat aerdigh dier,
Dat met enckel foet getier,
Ons wil leeren dat in hem,
Is de woonplaets van de ftem?
Dat met deuntjens ons vereert,
Die hem noyt en fijn geleert,
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Als ontrent fijn eygen nett:
Wilde fang is alderbeft.
Is 't niet wonder? even fangh
Stelt de Itadt in vollen dwangh:
Wat daer iemant doet of laet,
Moet gefchieden op de maet:
Alle dingh, hoe los en vry,
Is daer niet als flaverny.
Niemant daer fijn honger bluff,
Als het aen de mage luft,
Neen, de buyck (al vah'et fuer)
Moet daer pasfen op fijn uer:
Want de fteeman fit en vaft,
Tot'et klock en kofter paft:
't Schijnt wanneer de klocke flaet,
Dat fijn maegh dan open gaet;
En wanneer de klocke fwijght,
Dat by geenen honger krijght.
Ja, hoewel een heete maegh
Somtijts is geweldigh graegh,
Noch (al is 't haer enckel fpijt)
Moetfe wachten haren tijt.
Hoe geluckigh is het lant,
Daer men is uyt defen bant!
Daer de menfche zijn natuer
Niet en hint aen klock of uer;
Daer men in de hammen fnijt,
Daer men in de worften bijt,
Daer Men t'elckens gaet te gaft,
Als'et buyck en mage paft.
Eetm' in ftadt in 't openbaer,
't Schijnt als of'et fchande waer;
Eet men voren in de vloer,
Yeder fchelt u voor een Boer;
Eetm' een ftickjen uyter hant,
Dat is noch al meerder fchant;
Seght eens, watje beter weet,
Als dat iemant drinckt en eet,
Evenwel de ftadt befnijt,
In het eten, plaets en tijt.
Gaet men oyt, by nacht of dagh,
Daer men niemant fenden
Kijckt een reys, dat noodig werck
Heeft al weed' een feker perck;
Daer is (ick en weet niet wat)
Eenigh vuyl befloten gat,
Daer van onder vuyle damp
Vult den buyck met enckel ramp,
Daer de lucht het edel hooft
Van zijn goeden ftant berooft;
Siet, in defen vuylen ftanck
Ne-emt daer ieder zijnen ganck,
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Hier en is'et niemant fchant,
Mis te dragen op het lant,
En wy houden voor gemack,
Dat men dit verdrietigh pack,
Dat men defen fwaren laft
Losfen magh, alwaer het paft;
Maer befonder, daer het groen
Nutte faken plagh te doen:
Want het kruyt van frisfche jeught,
Doet van onder groote deught,
Beter als na ftadts manier,
Doet het out vermuft papier.
Als de fteetfche jonge lien
Nu of dan uyt fpelen rien,
Buyten haer benaude veft,
Juyft als 't fpel is op zijn belt,
En dat eenigh jeugdigh paer
Meynt te dwalen hier en daer,
T'wijl de fonne leger daelt,
En niet meer foo heet en ftraelt,
Dan komt daer een voerman aen,
En hy roept: 't is tijt te gaen,
Eer de ftadt haer poorten fluyt;
Haeftje wat, de poort-klock luyt.
Ach! des voermans hees gefchal
Bolt den minnaer niet met al,
't Is hem fpijt en groot verdriet,
Dat de plompaert hem gebiet
Af te breken zijn genucht:
Maer het is om niet gefucht,
Arme vryer! hy moet voort.
Komt hy clan ontrent de poort
Maer een oogenblick te lact,
Dat de klock niet meer en gaet,
Siet, daer ftaet hy dan verftelt,
En hy moet, om louter gelt,
Tot des fluyters groot gewin,
Door de poorten dringen in;
Niemant raeckt'er in de ftadt,
Als gefchoren en gefchat.
Als ghy nu al binnen zijt,
Noch en zijt ghy niet bevrijt
Van den naeuwen fteedfchen dwangh;
Want een ander klock eer langh
Komt u feggen metter daet,
Datje ruymen moet de ftraet;
Daer is 't oaken weer verfet,
Want de minnaer wert belet
Door de ftraten van de fteen
Met zijn lief te mogen treen;
Wil by even-wel noch gaen,
Soo komt daer een schout ter baen,
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Die de minnaer met fijn lief,
Licht fou grijpen voor een dief;
Hier feyt u de fchilt-wacht: fta!
Daar de ronde: qui va la?
Elck wil weten, wie ghy zijt,
Dat is op fijn fteets gevrijt.
Siet u iemant van de wacht,
Daerje doet uw minne-klacht
Aan een glas, of voor een fcheur
Van een venfter of een deur,
Die verhaelt het voor een klucht,
En des morgens is 't gerucht
(Schoon het is u fpijt of leet)
Door de gantfche ftadt verfpreet.
Hoe geluckigh is het velt,
Daer geen minnaer is gequelt
Met de fchilt-wacht en haer fpien ,
Groot beletfel van het vrien !
Zijt ghy 's morgens opgeftaen,
Om te landewaerts te gaen,
Ergens daer de faeck vereyft,
't Is om niet, al watje peyft;
Want hoewel ghy vroegh daer heen
Op de reyfe meent to treen,
Soo de poort-klock niet en luyt,
Niemant kander in of uyt:
Och, daer ftaet men dan en fiet,
Huyy 'righ, nuchter, vol verdriet,
Vol verlangens, ongeruft,
Tot'et eons de kofter Tuft.
Noch is in de ftadt een klock,
Dat's te feggen, •noch een jock,
Die wanneerfe klept of luyt,
Yeder een doet kijcken nyt:
En dan loopt men met gedruys
Na de puye van 't ftadthuys;
Daer leeft iemant uyt een brief
Yeder een zijn ongerief:
Wet en raet, feyt hy, gebiet,
Dat'er niemant as en giet
Ergens op des Heeren ftraet,
Tot de vuyl-karr' ommegaet.
Is dat niet een nauwen dwanck
Dat men moet den vuylen ftanck,
Dat men houden moot fijn as,
Tot de vuyl-karr' komt te pas?
Maar 't is noch het meefte quaet,
Als in ftadt de trommel flaet,
Dan moet yeder met geweer
Gaen de ftraten op en neer,
Juyft naer dat gebiedt en feyt
Een, van wien ghy wert geleyt;

En, foo ghy maer eens en hit,
Niet te houden u gelit,
Daer fal Licht een vent beftaen,
Yemant op het lijf te flaen
Even daer hy raken kan.
Is 't niet fpijtigh, dat een man
Al zijn huyt vol flagon krijght,
En noch blijd' is dat hy fwijght?
Als dit fpel nu is gedaen,
Meynje dan to bedd' te gaen?
Neen: men moet den ganfchen nacht
Over-brengen op de wacht;
Schoon ghy hebt een jonge vrou,
Die 't wel liever anders won,
Even-wel ghy moet gaen treen,
Dickwils met verkleumde leen ,
Op de veften van de ftadt:
Kruypje fomtijts in een gat
Daer het roockt, gelijck een keet,
Dan gaen noch uw faken breet.
Hier mod' is men niet gequelt,
Als men woont in 't vrye velt.
Swaen, mijn hont, en zijn geflacht,
Hout voor my foo goeden wacht,
Dat ick ruft genieten magh
Even tot den lichten dagh ;
En ick fluyt nochtans mijn deur
Met een wortel, of een leur.
Wilje weten, wat ick maeck,
Als ick nu en dan ontwaeck?
Dickwils peys ick om mijn lief,
Noyt, of felden, om een dief.
Als ick kome van het bedt,
Stracx foo doe ick mijn gebet,
En voor eerft, foo dauck ick God
Even voor dit eygen lot,
Dat ick hier geboren ben,
En geen liever ftaet en ken.
En dan bidd' ick naderhandt
Voor de rufte van het landt,
Dat'er toch geen binne-krijgh
In de fteden op en ftijgh,
Dat geen ruyter of zijn maet,
Dat geen onbetaelt foldaet
Ons koom vallen op het lijf,
Die, als voor een tijt-bedrijf,
Ons het groene koren fnijt,
Ja, noch op de leden fmijt,
En rich boven dat gewent,
Dat hy wel ons dochters fchent;
Dan God hebbe grooten danck,
Dat ick, al mijn leven lanck,
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Dit niet eens en heb gefien,
Schoon het elders magh gelchien.
Maer 'k en bidde nimmermeer
Om een ftaet van grooter eer,
Ick laet woelen die het lull,
Ick bemin de foete ruff.
Had ick u, o Galathee!
Ick bleef eeuwigh by het vee ,
En ick feyde tot de ftadt,
Dat ick haer vergeten hadt;
Ja, ick riep: geluckigh menfch!
Siet, hier is uw voile wenfch.
Te verhalen al 't verdriet,
Dat men in de fteden Piet,
Sou te langh zijn; over al
Krielt de ftadt van ongeval:
Soo ghy timmert huys of fchuer,
Nevens uwes buermans muer,
Elcke kamer, yeder deel
Is gewis een nieu krakeel:
Of uw mueren ftaen te hoogh ,
Naer dat peylt uw buermans oogh;
Of het vallen van den drop
Leyt en maelt hem in den kop;
Of hy drijft, dat uw gefticht
Komt te dichte by zijn licht :
Niemant bouwt'er in de ftadt,
Of daer hapert altijt wat.
Wat een vryheyt heeft het velt!
Yeder bouwt daer naer zijn gelt:
Niemant, watje maeckt of breeckt,
Is'er, die u tegenfpreeckt.
Na-gebuerfchap is een pack,
Vol van twift en ongemack:
Is uw buerman dol of dwaes,
Ghy moet lijden het geraes:
Is hy oneens met zijn wijf,
Ghy moet hooren het gekijf;
Leyt zijn hinne maer een ey,
't Huys dat davert van 't gefchrey;
Hout hy eenigh woeftigh dier,
't Hooft dat fplijt u van 't getier.
Wederom: zijt ghy te mal,
De gebueren hooren 't al:
Zijt ghy gram, of kijfje wat,
Stracx foo weet men 't door de ftadt:
Noodje nu of dan een gait,
Daer wert oock al op gepaft,
Want de geur van uw gebraet,
Wert geroken op de ftraet.
Is'er oock by wijlen iet,
Dat men niet en hoort of Piet ,
I

Een klappeye van een meyt
Sal 't niet laten ongefeyt ,
Alsfe vroegh en weder laet
Hier of daer gebueren gaet.
Of is 't meysjen heufch van mont
(Dat men nochtans felden vont),
't Kint, dat by de bueren dwaelt,
Of aldaer wert aen-gehaelt,
Seyt, met ongeveynft gemoet,
Al wat vaertj' en moertje doet.
Wie en hoort'er geen gekijf
Van zijn buermans ftout jong-wijf?
Om een ftrootje, dat de meyt
Ergens in de wege leyt,
Om wat asfchen, om een goot ,
Die voor by haer deure vloot,
Scheid' uw dienftmaeght voor een hoer
En ftelt al de buert in roer.
Heeft uw buerman rat of muys,
't Is een plage voor uw huys,
Boter, keefe, (peck, en graen,
Alles moet dan houden aen;
Doecken, lijnwaet, oock het belt,
Raeckt wel in een ratte-neft;
En die 't zijn is af-gehaelt,
Wert met vuylen dreck betaelt.
Is'er in de buert een kat,
Al het hof is maer een pat:
Wait'er. dan een fchoone blom,
't Slim gedierte loopt'er om;
Watje poot, en watje zaeyt
Is al voor den tijt gemaeyt.
Soo uw buerman hout een hont ,
Die noch maeckt'et al te bont;
En voor al een hafewint
Is het flimfte dat men vint;
Wat'er aen de vieren ftaet,
Wat'er op den roofter braet,
Wat'er voor u was bereyt
(Daer en baet geen fnege meyt),
Wat'er is van foete geur ,
Daer mee gaet de lincker deur :
Keert de kock maer eens zijn hoof t,
Al den heert die is berooft,
Al de potten zijn geleeght,
Al de fchottels zijn geveeght.
Als men dan gaen eten fal,
En men vint'er niet met al,
Daer is dan het huys ontftelt,
Yeder raeft'er, yeder fchelt,
Maer het is om niet gewoelt,
Hoe men foeckt, en waer men voelt;
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Want het (peck is uyt de pot,
Soeckt'et in het hondekot.
Maer hoewel ick al den nacht
Dit, en anders niet en dacht,
Soo en vont ick geen befluyt,
Daerom, kint! ick fchey'er uyt.
Dan foo des al niet-te-min
U moght komen in den fin
Somtijts eens de ftadt te lien,
En al wat'er magh gefchien,
Soo woud' ick mijn befte peert
Geeftigh vlechten aen den fteert,
En dan nemen eenigh kleet,
Over langh hier toe gereet,
En foo luftigh van ter zy
U gaen fetten nevens my.
Alsje dan gefeten waert
Wel gefint, en wel gepaert,
Reed ick eerft om onfen boa,
Eer ick elders rijden wou:
Daer foo wees ick wetter hant
U de vruchten van het lant,
En den boomgaert en het vee,
Maer voor al de jonge mee,
Die ick, op een koelen nacht,
Left uyt Schouwen heb gebracht.
En als 't peert dan op de baen
Eens wat harde mochte gaen,
Souje my, als tot uw fcherm,
Vafter grijpen in den erm,
Vafter hangen aen het lijf,
En dan feggen: niet te ftijf!
Maer foo aengenamen hant,
En foo fang-gewenften bant,
Soo een knoop om my geleyt,
Die my foete dingen feyt,
Sou my foo bevalligh zijn,
Dat ick, uyt een loofen fchijn,
Light om onfen gantfchen bou,
Vry wat harder rijden fou:
Al om datje door het wout
My wat naerder klemmen Pout,
My Pout houden als een klis,
Die in wol geflingert is.
Als ick dus gefeten waer,
Soo en gaf ick niet een haer
Om het gelt, of om het goet,
Daer men foo om leyt en wroet;
Oock niet om een hooger ftaet,
Enckel nijt en enckel haet;
Wat heeft nu het fteedts gery,
Wat heeft hier een wagen by ?
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Wat een koets vol enckel pracht,
Onlancks hier in 't lant gebracht,
Daer geen joffer in en rijt,
Als om meer te zijn benijt,
Daer men eeuwigh fit en praet
Wat'er elders omme-gaet,
En fchier niet een woort en fpreeckt,
Als dat iemants eere breeckt?
Ick en wilfe niet benyen
Die foo prachtigh henen ryen,
Schoon fy voeren menigh peert,
Dickwils hondert kroonen weert;
Want haer kommer is foo groot,
Datfe weeght gelijck een loot,
En tot foo een fwaren Beef
Hoeft men ja foo menigh beeft,
Overmits een kleyn gefpan
Haer verdriet niet trecken kan.
't Is voorwaer geen machtigh vorft,
Die naer groote rijcken dorft,
Die zijn luften niet en paelt,
Maer geduerigh leyt en maelt,
Hoe hy grooter worden fal ,
Oock tot's werelts ongeval.
Wat is doch van grooten ftaet?
Niet als moeyten in der daet,
Niet als laft en enckel nijt,
Daer het leven in verflijt;
Siet, ontrent een groot beflagh
Vint men altijt groot beklaglt.

Laet ons rijden, Galathee!
Om het lant, en by het vee,
Daer de groene linden ftaen,
Daer ons vette kudden gaen,
Daer het weeligh kooren groeyt,
Daer de jonge veerfe loeyt ,
En ontdeckt, op haer manier,
Haer verdriet en innigh vier.
Siet, een veulen uyt de ftal
Kan ons dienen over al,
Dat's de koetfe die ons paft ;
Want wy rijden fonder laft.
Nu ick ga naer mijn geweft,
Maer ick fegge voor het left:
Letter op, o Galathee!
Eerje laet het edel vee,
Sooj' u tot de ftadt begeeft ,
Ghy meught grouwen datje leeft;
Want ghy weet de rancken niet,
Die men in de fteden fiet,
Die men in de fteden prij ft,
En de jonge kinders wijtt.
Daerom moetje fchoole gaen,
Ofje 't noyt en had gedaen,
Anders fulje by de lien
Noyt uw leven zijn gefien,
Denckt dan vry op dat geval,
En hoe 't n al pasfen fal.
Meynj', om datje geeftigh zijt,
Datje wel in korten tijt

Steedtfche grillen leeren font?
Neen, het fteedts gefelfchap hout,
Dat een vrijfter van het lant,
Schoon fy heeft al goet verftant,
Altijt haren aert gelijckt,
Altijt naer den derrinck rijckt.
Lieve, denckt doch om den fpijt,
Om het leppigh fteeds verwijt,
Dat men ftaegh en over al
U in 't aenficht wrijven fal.
Sooje maer het minfte doet,
Sooje vrient of bueren groet,
Sooje dit of gint beftaet,
Dat niet op fijn fteedts en gaet,
Stracx fal iemant van de ftadt
Roepen, ick en weet niet wat:
Plat-geduymde mellick-deuy,
Packt u naer den boerenreuy,
Packt u naer het kluytigh lant,
Na den hollen dellif-kant,
Na de biefen of het riet,
Want in ftadt en dienje niet.
Siet, als iemant is gepaert
Met een ongelijcken aert,
Steedts met boers, en hoofs met ront,
Dat en heeft noyt goeden gront;
Ghy daerom , blijft in uw wijck,
Bout en trout met uws gelijck.
Net met kuys, en mors met vuyl,
Valck met valck, en nyl met uyl!"

HARDERS-LIET.
Phyllis met haer met-gefellen
Was gekomen in het lant,
Daerfe niet veel fchorr'en vant;
Sy quam van de Vlaemfche ftellen,
Daer men zant en flicken dijckt,
En dan roept: fchaepharders, wijckt!
Daer men water maeckt tot landen,
Daer de ploegh komt om fijn haer,
Dat hy had gelaten daer;
Daer het wont door menfchen handen
(Is 't Neptunus leet of fpijt)
Van de ftroomen wort bevrijt.
Phyllis hadt haer vee gedreven
Tusfchen Armuy en der Veer,

Daer floegh fy haer eerftmael neer,
Thirfis, haer vermaeck en leven,
Was by Domburgh neer geftelt,
In dat dor en zandigh velt.
Phyllis, in den koelen morgen,
Als de fon noch niet te ftraf
Eerft den dau ginck licken af,
Quamen voor haer oude forgen;
Want fy viel in diep gepeys,
En bedacht haer Zeeufche reys.
Niet dat Zeelant haer mifhaeghde,
Zeelant docht haer vol genucht,
Daerom waste niet beducht;
't Meefte was, dat fy beklaeghde,

Dat fy Thirfin niet en fagh,
Die by haer te woonen plagh.
Sy gingh weyden met haer fchapen
Van Armuyde niet te wijt,
Op het gors ten Halven-krijt;
Daer began haer druck t'ontflapen,
Dies zy, wat ter zijden af,
Haer tot klagen dus begaf:
„Siltigh fchor ten Halven-krijte,
Tot u doe ick dit beklagh,
Souter wordje dagh aen dagh,
Ick en kan 't de zee niet wijten,
Want 't en is niet van den vloet,
Maer van mijn bedruckt gemoet.
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Soo als dauw,, ontrent de Meye,
Van de groene loovers fchiet,
Van de teere kruyden vliet;
Soo mijn tranen, als ick fchreye
Om u, Thirfi, moye knecht!
Rollen neder opten wecht.
Dit verfoet het ganfche fchorre;
Want de filte van de zee
Is noch dienftigh aen het vee:
Maer, of ick fchoon drijf of porre,
Wat'er nat is van mijn traen,
Daer en leckt geen fchaepken aen.
Hoe geluckigh waert ghy, rammen,
Toen, als Thirfis by ons was,
Op het Groefche buyte-gras?
Als hy fpeelde met de lammen,
Als by fneed een luftigh riet,
En befloot'et met een liet.
Hy gingh op een ry verhalen
Al de vrijfters van het lant,
En haer foeten minne-brant;
Maer ten mochte nimmer falen,
Phyllis was des liets befluyt,
't Quam altijt op Phyllis uyt.
Phyllis fchreef hy in de boomen,
Phyllis was het, dat hy fongk,
Waerder oyt een Echo klonck ,
Phyllis (foo hy quam te droomen
Dat'er iemant by hem ftont)
Phyllis viel hem uytten mont.
Phyllis was zijn gantfch vermaken,
Phyllis die zijn hert verkoos,
Phyllis, Phyllis was de loos,
Phyllis gingh voor alle faken,
Phyllis wasfer om benijt;
0, waer is de foete tijt!
Als wy hier in 't Eylant quamen,
Toen was ons dit gors te kleen,
Och! toen moefter zijn gefcheen:
Thyrfis dreef zijn vee te famen,
Fn hy liet my dit geweft,
Want hy hielt'et voor het beft.
Als het nu gingh op een fcheyden ,
Wat een druck quam over my!
Ick nam Thyrfis aen d'een zy ;
Daer ftont ick en hy en fchreyden,
Thyrfis wift niet wat hy fprack,
't Scheen dat hem fijn herte brack.
Voor befluyt, ten langen leften,
Gaf by mijn fijn rechter-hant,
Tot een eeuwigh minne-pant:
Phyllis neemt het my ten beften,

Seyd' hy, dat ick ftille fwijgh,
't Schijnt, dat ick de koortfe krijgh.
't Schijnt ick fal mijn fin verliefen,
Soo geweldigh klopt mijn hooft,
't Schijnt het is van breyn berooft!
't Schijnt mijn tonge wil bevriefen,
't Schijnt mijn lippen willen toe,
Ach! ick ftae 'k en weet niet hoe.
Daer op heeft hy my gegeven
Met gefucht en droef gebaer,
Eenen ringh van peerden-haer,
Daer ftont Thyrfis in gefchreven,
En daer was een hart gemaeekt,
Met een minne-pijl geraeckt.
Maer my docht de geeft t'onfincken,
Als hy zeyde: Nu vaert wel,
Phyllis! denckt om mijn gequel,
Ick fal weder om u dincken:
Meer en wift hy niet te doen,
Want 't en quam niet tot een foen.
Thyrfis, ghy fijt nu vertrocken
Wel een maent drie ofte vier,
En ghy komt niet eons tot hier:
Zijn uw geyten, zijn uw bocken,
Zijn uw fchapen al uw vreught,
Datj'er niet eens of en meught?
Neen gewis, ten zijn geen fchapen,
't Is een ander witte vee,
Dat my doet het droeve wee;
Ach! ick ken die op u gapen!
't Is de dertel Amaril,
Die met u is opten dril.
Vraegj' hoe ick het kom te weten,
Denckt dat yeder, als hy mint,
Vreemde dingen onder int ;
Al ben ick wat ver gefeten,
Op de lefte peerdematt
Vont ick d'oorfaeck mijner fmart
Ick was vroegh ter mart gekomen,
En gingh dwalen hier en daer,
Doch u wert ick niet gewaer;
Niemant ('t fcheen) had u vernomen,
Mits foo fagh ick uwen hont,
Daer hy voor een deure ftont.
Snel, beleefder van manieren,
Als fijn meefter fcheen to zijn,
Komt en toont my blijden fchijn,
Komt fijn fteert ontrent my fwieren,
Komt en biet my fijnen poot,
Komt en fpringht my op den fchoot.
Al mijn bloet quam opgerefen,
Als ick fagh het trouwe beet.
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Daerom fprack ick metten geeft:
Hier ontrent moet Thyrfis wefen;
Want zijn hont is foo gewent,
Dat by niet te verr' en rent.
Stracx liet ick in alle wijcken,
Waer dat jonge lieden ftaen,
Mijn begeerigh ooge gaen;
Maer toen ick ginck ommekijcken,
Was'et dat ick Thyrfis fagh,
Daer hy in een venter lagh.
Hy was vry daer niet alleene,
Vlugge vrijfters twee of dry
Waren hem geduerigh by;
Onder defe was'er eene,
Naer mijn oordeel, niet te moy,
Maer wat naer den fteedtfchen toy;
Dat moet Amarillis wefen!
Dacht ick, en het was oock waer,
Want Pol Faes, de foete vaer,
Hadfe my wel eer geprefen
Als befet en wonder kloeck,
In het fetten van haer doeck.
Thyrfis had foo veel te quicken
Met de meyt, het was een fchant,
Want hy kuft' haer mont en hant;
Wonder was'er te befchicken.
Ach! dit dede my foo wee,
Als de vorft het jonge vee;
Hy was foo verblint in 't mallen,
Dat hy my niet eens en fagh,
Mits quam Faes uyt fijn gelagh:
Laet ons med' hier onder vallen,
Seyde Faes, en trock my in,
Dan het was mijn eygen fin.
Men gingh daer een dans in 't ronde
Onder eenen rofen-krans;
Thyrfis was niet aen den dans,
Maer hy ftont daer, mont aen monde,
Met fijn nieu-verkoren lief,
Tot mijn droevigh ongerief.
Pan, met al uw bofch-gefellen!
Als ick fagh haer fot gelaet,
'k Witt mijn leven geenen raet,
'k Wilt niet hoe mijn aenficht ftellen
'k Werde bleyck en weder root,
't Scheen ick gingh als in de doot.
Als nu 't volck fich gingh verftroyen,
Toen was 't eerft, dat hy my fagh:
Phyllis, fprack hy, goeden dagh,
En began te flickefloyen;
Maer fijn groete quam foo blaeu,
Dat mijn antwoort was een graeu.
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Thyrfis acht het niet een mijte,
Sagh oock naer my niet meer om,
Maer greep daer een fluyt en born,
En hief op , als my te fpijte ,
Een nieu deuntjen van de min,
Die hem toen lagh in den fin.
Daer wert Amaril geprefen
Tot den derden hemel toe,
Och! hoe was ick toen te moe!
Want dat Phyllis plagh te wefen
Hoord' ick (niet dan al te ras)
Dat het nu een ander was:
Amarillis was bedorven
(Soo het feheen) in fijnen mont,
Ja, tot in zijns herten gront!
Och, nu ben ick ganfch bedorven
Seyd' ick, met een droef geluyt,
En ick ftreeck ter deuren uyt.
Ick gingh dwalen aen der heyden,
Ick gingh in het malle fant,
Ick gingh aen het vette lant,
Ick gingh eenigh door de weyden,
Sonder trooft en fonder raet,
Als een fchaep, dat Bolen gaet.
Harders van de Vlaemfche dalen,
Harders van het Zeeufche ftrant,
Is het niet een groote fchant
Dat ick dus alleen moet dwalen?
Ick, die eertijts was verfelt
Met de puyckjes van het velt!
Ick, die eertijts plagh te treden
Onder menigh harders kint,
Hoogh geprefen, wel bemint!
Ick, die eertijts wert gebeden,
Ben nu maer een arrem dier,
En ga treuren fonder vier.
Och, hoe kan de tijt verkeeren !
Och, hoe kan de min vergaen!
Och, ick ben'er qualijck aen!
Niemant wil nu Phyllis eeren,
Niemant die naer Phyllis fiet,
Niemant die haer liefde biet.
Dit is vry een fware plage,
't Is een deerlijck ongeval,
't Is een hartfeer boven al;
Siet, hoe fta ick hier en klage,
Mits ick ben ganfch ongewent,
Dat my niet een harder kent.
Leert uw minne beter fetten
Vrijfters, wie ghy wefen meught,
Leert u dienen van de jeught,
Leert op uwe Taken letten;
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Want dat eens gebeuren magh,
Dat en komt niet al den dagh.
Maer hoe konj'et in u vinden,
Dat ghy Phyllis dus vergeet,
Dat ghy Phyllis dus verleet,
Thyrfis , lichter als de winden!
Lichter als een dorre blat,
Dat de wint van onder vat !
Streckt dan nu uw ganfch begeeren
Tot dit jongh en weligh dier,
Tot dit nieu ontfteken vier?
Heb ick u niet hooren fweeren,
Eer ghy noch in Zeelant waert,
Dat ghy preeft een ronden aert?
Datje noyt en Pout verkiefen
Soo een afgerichte meyt,
Die ontrent de fteden weyt;
Datje liever wont verliefen
Heel de kudd' op een gety,
Als te leven fonder my?
Denckt doch nu eens om de reden ,
Waerom dat ghy dit befwoert:
't Was vermits een yeder loert
Op de meyfjes, die by fteden,
Niet belloten van de zee,
Weyden het gewolde vee.
Ghy preeft vrijfters, die op ftellen,
Ginder aen de Vlaemfche kant,
Of ontrent de Zeeufche ftrant,
Hare vette fchapen tellers;
Want ghy hielt, dat defen aert
Voor de linckers was bewaert.
Is 't niet Domburgh, daer de fteden,
Senden al haer malle jeught,
Brengen al haer malle vreught?
Yeder komt daer aen gereden
Soo laugh als het wagen-rat
Niet te diep fnijt in het nat.
Aen die duynen, aen die weyen,
Is uw Amaril gebroet,
En van eerften aen gevoet,
Daerom kanfe Haigh vleyen,
Dat en meer heeft zy geleert
Van het volck, dat daer verkeert.
Sy is vol van fteedtfche treken:
Op een fteedts foo drilt haer gangh,
Op een fteedts foo draeyt haer fangh,
Op een fteedts foo kanfe fpreken,
Op een fteedts is 't datfe fwijght,
Op een fteedts is 't datfe nijght.
Maer wat fchool-gelt moetfe tellen ,
Meynje, voor foo moyen leer?

Nu een foentjen, clan iet meer;
Al naer luft van die gefellen:
Wie met fteedtfche linckers praet:
Steets iet van zijn veeren laet.
Ick ben op een fchor geboren,
Daer fat ick alleen en keeck
Op een flouw, of op een kreeck;
Noyt en gingh'er maeght verloren
Op een gors of op een ftel,
Daer noyt quam een fteedts gefel.
Waer de linden veiligh groeyen,
Daer is 't dat de wagens rien,
Om het luftigh velt te Tien;
Waer de boomgaerts aerdigh bloeyen,
Daer is 't dat de jonckheyt malt,
Tot het loof daer neder valt.
't Is te Domburgh, in de duynen,
Daer men wentelt in het fant,
Daer foo menigh dertel quant,
Achter hagen, achter tuynen,
Doet dat ick niet feggen derf,
Dickwils op eens anders kerf.
Amarillis (naer ick hoore)
Heeft al dickwils mee gereen
Met de juffers van de fteen;
Sy feyt: ick en ben geen floore,
Ick en ben voor Klaes of Pier,
Ick en was noyt mellick-dier.
Sy heeft fchotels, koppen, teilen,
Van dat vremde blaeuwe goet,
Daerf' haer foeten room in doet;
Dat fijn teickens, dat fijn peylen,
Datf' al ander kennis hout,
Als met harders van het wout.
Dunckt u dit te zijn klaerfchapen?
Magh dit al beftaen met eer?
Ick geloof het nimmermeer :
Vrijfters die naer giften gaper,
Maeghden die naer gaven ftaen,
Spelen op een gladde baen.
Thirfis, wy zijn beyde Zeeuwen, —
Al was Brefkens ons vertreck,
't Is noch onder 't Zeeufche reek,
Laet de fteedtfche linckers fpreeuwen:
Wy fijn ront en daer toe goet,
Dat's van outs een Zeeus gemoet.
Laet ons in die rontheyt blijven ,
Dat is naer uw eygen fin,
Dat is dienftigh in de min:
Laet ons t'faem ons fchaepjens drijven,
In uw jonckheyt waerje mijn;
Waerom fulje 't nu niet zijn?
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VERVOLGH OP HET VOORGAENDE.

Het is maer een kleyne tijt ,
Die'er tusfchen beyden lijt ,
Amaril quam in de ftadt ,
Daerfe voor een fchilder fat,
Daer terftont een geeftigh quant ,
Ras en kunftigh van der hant ,
Teyckent veerdigh haer gelaet,
Soo als dat hier boven ftaet,
I

'Teyckent, met een kloecke ftreeck ,
Dat'et haer in als geleeck :
Doch de fchilder deed'er by
(Want het ftaet de geeften vry) ,
Hoefe met haer veeltjen fpeelt ,
Hoefe met haer keeltjen q ueelt ,
Hoe haer lack en wefen valt ,
A lsfe by de vryers malt.

Maer, fchier op de verfche daet ,
Phyllis weet'et op een draet ,
Phyllis had het achterhaelt ,
Waer het beelt is afgemaelt ;
Dies, foo haeft als fy het vont ,
Daer het voor de winckel ftont,
Namfe krijt , en van ter zv
Schreeffer defe veerfen by:
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„Harders, dit is Amaril,
Noyt gefet en nimmer ftil,
Altijt befich met een liet,
Somtijts op een harders riet,
Somtijts op haer vryers veel,
Somtijts met haer eygen keel;
Hoe het gaet en hoe het zy,
Altijt los, en even bly,
Altijt ick en weet niet hoe,
Want fy lacht een yeder toe.
Vraeghje nu, wat Amaril
Met dit wefen feggen wil?
Vrinden, wat ick gisfen kan ,
Seker, 't meyfje wil een man ,
't Meyfje wenft te zijn de bruyt,
't Siet haer als ten oogen uyt;
Koomt dan vryers, koomt ter baen,
Want de vrijfter wilder aen."
Als dit veerfje was geftelt,
Phyllis maeckt haer naer het velt,
Sy gaet vrolijck uyt de ftadt,
Mits zy dat gefchreven hadt.
Thyrfis quam dien eygen dagh,
Daer hy dit gefchrifte fagh,
Dies foo wert hy bijfter gram,
Want, hy will van waer het quam;
Flucx dan, eer naer huys te gaen,
Stelt hy dit bezyden aen:
„Al die hier dit beelt aenfiet,
En gelooft het by-fchrift niet,
Want, al is 't van witten krijt,
't Koomt geheel uyt fwarte nijt :
Twee gefint op een alleen ,
Zijn twee honden aen een been ,
Zijn twee vrouwen op een (lot,
Zijn twee hanen in een kot,
Zijn twee kraeyen op een tack,
Zijn twee fwijnen aen een back,
Zijn twee princen in een rijck,
Daerom ftaenfe noyt gelijck.
Dan men fegge, foo men wil,
Prijs of fmaet van Amaril,
Hoort, wat ick hier feggen kan :
Wilfe my, fy heeft een man."
Siet, wie mint, heeft goet gehoor:
Het komt Amaril ter oor,
Al wat Phyllis heeft beftaen,
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Al wat Thyrfis heeft gedaen,
Al wat Phyllis, in de ftadt,
Op haer beelt gefchreven had;
Sy ontfet haer niet te leer,
Doch foo ftrijtfe voor haer eer;
Want fy laet, van ftonden aen,
Oock een veerfken henen gaen,
Datfe, met een heufche groet,
Aen den fchilder geven doet;
Want het meysje, datfe font,
Seyde met een foete mont:
„Infer plaetfe, lieve vrient,
Set dit veersjen daer het dient,
Set'et op het aerdigh beelt,
Dat daer op een veeltjen fpeelt,
Op het beelt van Amaril,
Die het eens verdienen wil,
Die het eens vergelden fal,
Met een bloemtjen uyt het dal,
Of een uyt-gelefen roos ,
Diefe voor de belle koos,
Of een appel met een blos,
Of een fchoonen druyven-tros,
Of een ander boomgewas,
Datfe voor het fchoonfte las;
Dat alleen niet dienftigh is
Om te fetten op den dis,
Of te nutten met den mont,
Maer dat ghy oock brengen kont,
Door de konfte van 't pinceel,
In een aerdigh tafereel;
Dat alsdan de fteetfche lien,
Voor een wonder fullen lien;
Of, indien ghy beter acht
Jet gevangen op de jacht,
Lieve macker, fegt'et vry,
Lieve fchilder, fegt'et my,
Ghy fult hebben metter daet,
Wat u wel te finne ftaet.
Ghy fult krijgen, fooje wilt,
Of een haes, of ander wildt,
Of voor eerft een goet konijn,
Eer de hafen tijdigh zijn,
Of misfchien een jongh patrijs,
Eerft gefprongen uyt het rijs,
Of een mees, of fchoone vinck ,
Geelder als een gouden rinck,

Maer oock elders duyfter grau,
Elders weder hemels-blau,
Elders root, en elders wit,
Vry geen wilt-braet voor het fpit,
Maer bequaem te zijn geftelt
Midden in een aerdigh velt,
Daer een fchilder, met verftant ,
Toont de gaven van het lant,
Toont een opgetogen geeft,
Menigh vogel, menigh beeft ,
Dat of aen der heyden fpringht,
Of ontrent de bosfen finght,
Of ontrent de beecken queelt,
Of oock in het water fpeelt.
Amarillis hout'et vaft,
Dat een ruftigh fchilders gaft,
Is hy van de rechte kunft,
Rekent voor een meerder gunft,
Ingevall' een fchoone maeght
Hem een kleyne gifte draeght,
Dan wanneer hem eenigh gelt
By een ander wort getelt;
Want de fchoonheyt boven al
Is de fchilders liefgetal."
Dit beviel den fchilder wel,
Want het is een hups gefel,
Die met foo een minne-ftrijt
Uytermaten was verblijt;
Hy nam dan het veersjen aen,
En hy latet heden gaen,
Voor een gunftigh minne-pant ,
Aen een vrijfter van het lant,
Aen een vrijfter die hy mint,
Die hy wonder heeft gefmt:
Geeftigh Aeltje, neemt'et aen,
Want het is om u gedaen :
„Phyllis fegge watfe wil,
Echter blijf ick Amaril,
Echter ben ick over al
Aengenaem en lief-getal;
Ben ick vry en bly van fin,
Ick ben eerbaer niet-te-min;
Dus, of Phyllis fit en fucht ,
En of Thyrfis ftaet en krucht,
Ick en voel geen minne-pijn :
Vrijfters moeten vrolijck zijn."
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Jonkvrou, ick fend' u van Grijps-kerck
Een harders-klacht, een boere-werck,
Want als wy zijn in 't boeren lant,
Soo zijn wy boeren in verftant,
En als wy gaen door 't vrye velt,
Wert ons den geeft ook vry geftelt ;
Al fchudt het Daphnis uyt de mou,
Niet, als den Haeghfchen minnaer fou,
Ey lieve! geef den boer verlof,
Hy kan geen ftreken van het hof;
Al woont misfchien een goet gefel,
Maer in een hut', of, op een ftel,

Al is hy rout, gelijck een kloen,
Noch weet hy fchoone voor te doen,
Indien de wefpe van de min
Hem leydt en prickelt in de fin.
Ghy feet dan hier een vryers aert,
Ghy Piet wat t'famen dient gepaert,
En wat niet wel en voeght by een;
Oock kont ghy mercken in 't gemeen,
Dat niemant hier ter werelt leeft,
Die niet zijn ongemack en heeft;
En weder, dat een billick menfch
In kleyne dingen vint zijn wenfch;

De relt is jock, en dient wel meeft
Tot kortfwijl van een droeven geeft;
Doch onder jock fchuylt fomtijts wat,
Dat dienftigh is te zijn gevat.
Ick bidd' u, Jonckvrou, voor 't befluyt,
Koom herwaerts aen, koom noch eens uyt;
Koom ons befoecken op het lant,
Ick fal u leyden metter hant,
Waer onfen Daphnis hem onthiel,
Als hem dit Klaegh-gedicht ontviel.
J. CATS.

CUPIDO
VERLOREN EN UYTGEROEPEN.

Het weeligh boefje, Venus kint,
Het flimfte guytje dat men vint,
Was leftmael ick en weet niet waer,
Dies maeckt fijn moeder groot mifbaer;
Sy roept het wicht, fy fucht, en klaegt,
Maer 't is om niet al waerfe vraeght:
Want fchoon fy grooten rou bedreef,
Men wilt niet waer de lecker bleef,
Sy liet daerom den kleynen guyt
Door al het lant dus roepen uyt:
Indien'er iemant is, goelien,
Die Venus foontjen heeft gefien,
De vinder des fal zijn geloont,
Als hy het kint maer heeft getoont:
Een kus van Venus rooden mont
Sal hem geworden voor den vont;
Maer die het wicht met eene vat,
Dies loon fal meerder fijn als dat;
Dan, op dat ghy hem kennen Pout,
Dit is fijn wefen, dat onthout:
Het is een kleyn en weligh dier,
Gewapent met een felfaem vier,
Het voert twee vleugels als een fwaen,
En noyt en kan het ftille ftaen,

Het flickert hier en weder daer,
En koppelt menigh drolligh paer;
Sijn oogen glimmen als een keers,
Daer mede lonckt'et over dweers,
Sijn boogh die is vol enckel lift,
Het fchiet al, eer het iemant gift;
Sijn pijl, al isfe fchoon vergult,
Is binnen met vergif gevult;
Sijn lijf, al isfet moeder-naeckt,
Heeft menigh ruyter afgemaeckt;
Sijn tortf', al isfe niet te groot,
Brenght menigh ridder in den noot,
Brenght jonge vrouwen in verdriet,
En fpaert de teere maeghden niet,
Ja, maecktet dickmael wel fo bont,
Dat hy fijn eygen moeder wont.
Vint ghy een wicht van defen Ilagh,
Soo brenght'et veerdig aen den dagh,
En foo het weygert mee te gaen,
Soo grijpt het vry wat harder aen;
Maer alfj' het eens hebt aengetaft,
Soo hout het dan geduerigh vaft;
Want anders fal het, metter vlucht,
Verdwijnen in de fchrale lucht;

En of het fchoon of deerlijck Piet,
Ghy evenwel en acht'et niet,
En achtet niet, indient het fchreyt;
En achtet niet indien het vleyt;
Maer als het ftaet en koker-muylt,
Soo denckt vry dat er onheyl fchuylt;
Want onder fijn beveynfden lath,
Soo denckt'et veeltijts urn bejagh.
Indien het u een foentjen biet,
Ick rade u, en neemfet niet,
De mont daer hy mee kusfen fou,
Heeft kleyne vreught en groot berou;
Maer foo de lecker onderwijl
U fchencken wil fijn guide pill,
Ick bidde, wat ick bidden kan,
Onthout u des, en blijft'er van;
Sijn gift en is geen minne-pant,
Maer boos vergift en heeten brant.
Wel vrienden, tot een kort befluyt,
Treckt hier nu defen regel uyt,
Dat, wie den bengel grijpen fal,
Sich hoeden moet voor ongeval;
Want let hy niet wel op fijn (tuck,
Hem naeckt voorfeker ongeluck,
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En paft by niet op loofen fchijn,
Soo fal, die vanght, gevangen zijn.
LIEDT
VAN EEN TROUW-HATENDE VRIJSTER ,
HET HOUWELIJK AFRADENDE.
Qui non litigat, ceelebs eft.

Ons gefpeul wil enckel trouwen,
Wat magh 't meyfjen overgaen?
Sy en wil het niet verftaen
Dat'et haer fou mogen rouwen :
Neen, by haer en is geen fchroom,
't Is al boter tot den boom.
Wat is doch het Venus-jancken?
Suchten, duchten, nacht en dagh,
Geen vermaeck als met geklagh,
Hopen, vreefen, duyfent raecken;
Al des liefdes pijlen fijn:
Drie van vreugden, fes van pijn.
Jonghmans, laet u niet verblinden,
't Bruilofs-bed is niet foo foet,
Als men u gelooven doet;
Ghy fult metter daet bevinden
Dat noyt man foo wel en trout
Dien het niet by wijlen rout.
Sooje niet en hebt ten beften,
En ghy neemt een kale Griet,
Ach! twee naeckte dienen niet,
Hoe kan hier de liefde veften?
Slappe beurfe, weecken moet;
Wie kan minnen fonder goet?
Wilje gelt en goet bejagen,
Als ghy felfs niet rijck en zit,
Kleyne liefde groot verwijt:
Vrient, ghy fult'et moeten dragen,
Dat's u op den necke trapt,
't Is haer fchijve die der klapt.
Zijt ghy rijck van gelt en landen,
En verkiefje dan een lief
Slechs alleen tot uw gerief,
Noch en zijn 't geen vafte banden;
Want foo haeft fy is de vrou,
Springht het geckjen uyt de mou.
Krijgj' een fchoone, duyfent plagen,
Duyfent vreefen, alle daegh,
Yder isfer even graegh,
Yder fchijnt het haer te vragen;
Is het niet een vafte peyl:
Schoone vrouwen, trots of geyl?
Komj' een leelijck wijf te trouwen,
Dat is leet en anders niet,
Dat is eeuwigh huyf-verdriet;

Maer het fal u meeft berouwen,
Alfje treurigh ftaet en kijckt,
Dat uw kint de moer gelijkt.
Heeft uw vrouw wat hooger finnen,
Als haer fpinrock of haer doeck,
Stracks foo grijptfe na de broeck;
Dies en moogje niet beginnen,
Noit befluyten metter dad,
Of het is met haren raet.
Sooj' aen eene komt te raecken
Niet te vroet of niet te fneegh,
Noch en islet niet ter deegh;
Want dat maeckt uw ganfche Taken
Sonder aenfien, fonder eer;
Sy is maer een kint te meer.
Soo uw wijf geduerigh kindert,
Wat een moeyte komt'er van!
Wat een hooftfweer voor de man!
Yder kraem uw goetjen mindert;
Kleyne kinders, noyt verloft,
Groote kinders, groote kolt.
Gaetfe langer fonder baren,
Noch is 't niet, gelijck het fou,
Noch is 't niet, gelijckfe wou,
Want gewis in korte jaren,
Sal in ftadt de mare gaen,
Dat uw dingen qualick ftaen.
Kan uw vrouwe deftigh fpreken,
Brenghtfe goede reden voort,
Stracks foo voertfe 't hoogfte woort,
Kijck, wat geeftfe drooge Iteken!
't Wijf dat kunftigh fpreken kan,
Is een plage voor den man.
Is uw lieffte facht van wegen,
Spreecktfe woorden honigh-foet,
Laffe fpijs is niemant goet;
Koft die bijt is meer geprefen:
Is het fchaepje goet van ftaen,
Yder komt'er fuygen aen.
Wegh dan met de minnetreken,
Spreeckt my doch van trouwen niet,
't Is al onruft wat men fiet:
Waerom voeght men twee gebreken?
Yder menfche, wijs of geck,
Heeft genoegh aen fijn gebreck.

Ick hebbe gints en weer gefweeft,
Nu wenfch ick eens te mogen paren,
Alleen te zijn
En is maer pijn,
Ick laet het eenfaem leven varen.
Ick wil gaen foecken, waer ick kan,
Een, die aen my haer wil verbinden;
Maer ftoffe voor een eerlick man
Waeyt ons niet aen met alle winden;
Een foete maeght,
Die my behaeght,
En is foo lichte niet te vinden.
Dat edel pant, een echte deel,
En waft voorwaer niet aen de wegen;
Het is een fchoon en dier juweel,
Het moet van Gode zijn verkregen;
Een foete vron,
Haer man getrou,
Is jae, des Heeren eygen zegen.
Wel hoogfte Schepper, eeuwigh God!
In uwen naem wil ick beginnen,
Verleent my doch een gunftigh lot,
En laet mijn herte trooft gewinnen:
Mijn ydel oogh
Wil bijftter hoogh,
Maer ghy betoomt mijn losfe finnen.
Laet doch niet vliegen mijn gemoet
Daer ick geen trooft en fou verwerven,
Een wijf, dat trotft op machtig goet,
Doet menigh hert van rouwe fterven;
Een mijns gelijck,
In deughden rijck,
Wenfch ick voor my te mogen erven.
Laet eene my ten deele zijn,
Naer uw gebodt en foete wetten,
Die, in verdriet en fware pijn,
Mijn herte kan in ftilte fetten;
Sou 't anders gaen,
Door fotte waen,
Ghy, Heere! wilt het Ituck beletten.
Maer kom ick tot een rechte maeght
My dienftigh tot een vreedfaem leven,
Laet die, naer eys van my gevraeght,
Niet met de finnen elders fweven;
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En 't naefte bloet,
Dat fy aen my magh zijn gegeven.
En als ons vlees dan is gemeen,
Soo wilt den geeft ons foo bereyden
Dat wy van twee oock werden een,
En geen verfchil fy tusfchen beyden;
Tot wy, o Heer,

VOOR BEN JONGII-MAN SICH WILLENDE
BEGEVEN OM EEN GOET FARTHER
TE SOECKEN.
S rEMME

Quifons ce fafchenx point d'honnenr.

't Is langh genoegh aldus geleeft,
Ick kome tot mijn rijpe jaren,

Buygh haer gemoet
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Eens t'uwer eer
Uyt vlees en werelt fullen fcheyden.
TEGEN-LIEDT
VAN EEN TROUW-GESINDE VRIJSTER
HET HOUWELIJKEN AENRADENDE.
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Wat magh ons gefpeel bewegen
My het trouwen of te rah,
Neen, ick kan het niet verftaen,
Want 't en komt my niet gelegen
Af te flyten mijne jeught
Sonder vrucht en fonder vreught.
Lieve-kofen, kinders telen,
Met een onverdeylden vrient,
Die ons tot een ftenfel dient;
Met fijn eygen maeckfel fpelen,
En te wasfen tot een ftadt,
Denckt eens, wat een vreught is dat!
Nu dan, ftelt u om te trouwen,
Wie daer zijt een rap gefel;
Waerom vreefje voor gequel?
Daer en is geen aert van vrouwen
Die niet haer vermaeck en heeft,
Als men reden pjaetfe geeft.
Soo misfchien een goet gefelle,
Die 4t niet al te breet en gaet,
Neemt een wijf naer fijnen ftaet,
Dat hy fich te vreden ftelle;
Wat geeft kloeckheyt om het goet?
t' Samen winnen is foo foet.
Soo een kalis trout een rijcke,
T' Jan! die isfer dan wel aen
Hy magh ledigh fpelen gaen,
Vry wat meer als fijns gelijcke;
Goet verovert met de min
Is voor al een foet gewin.
Soo daer een uyt reyne minne
Neemt fijn minder by der hant,
Dat is ja een rultigh quant;
Want hy kielt fich een vriendinne
Die in vrientfchap overftort,
Watf' in rijckdom quam te kort.
Gaet'er iemant fich verbinden
Met een fchoon, een geeftigh dier,
Is dat niet een Hemel Miler?
Daer en is doch niet te vinden
Daer 's mans oogh foo lief op fpeelt
Als op eeu fchoon vrouwenbeelt.
Heeft uw lief mismaeckte leden,
Waerom is uw liefde fiau?
1

's Nachts zijn alle katten grau;
Misfchien heeftfe beter Peden;
Doch is dat al mede neen,
Sy is dan voor u alleen.
Sooj' aeh eene kunt geraecken
Die haer faken wel verftaet,
Dat is vry geen kleyne baet,
Want dat ftijft uw ganfehe faken;
't Wijf dat hare plichten kan,
Is een fteunfel voor den man.
Is uw lief niet feer geflepen,
Of van rumen wat te fwack,
Noch al heeft'et fijn gemack;
Waerom hier doch flimme grepen ?
By een duyfjen fonder gal
Is men meefter over al.
Is uw wijf foo oudt van jaren
Datfe niet en kindert meer,
En bedroeft u niet te feer;
Siet, nu meugje fpelen varen,
T'huys en laetje geenen lalt,
Sonder kinders liever gait.
Wort u menigh kint geboren,
Daerom is'et dat men trout,
En den echten acker bout,
Sonder dat is 't landt verloren;
Wie geen lieve kinders heeft,
Weet niet waerom dat hy leeft.
Is uw lief niet wel ter talen,
Valt haer tonge fomtijts krom,
Vrient, en haetfe daer niet om,
't Sal haer aen geen fpreken falen ;
Wie doch heeft'er ongemack
Dat fijn wijf te weynigh fprack?
Isfe krepel uw beminde,
Reken dat voor geen belet,
Veel die prijfen 't in het bed;
't Is uw by-ilaep, niet uw winde,
Ghy en hebtfe niet getrout,
Datje met haer jagen Pout.
Is uw wijf van die manieren,
Datfe fpreeckt met nors gedruys,
Siet, nu leerje binnens hays
Ander lieden feylen vieren!
't Is u nut dat ghy die deught
Sonder kolt foo leeren maeght.
Liefde weet'et al te voegen,
Liefde neemt'et al voor goet,
Liefde maeckt het bitter foet,
Liefde doet het hert vernoegen,
Liefde vint in als gerief:
Noyt en vont men leelick lief.
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DAMON EN FLORIDE.
STEMME : Ne

vois in pas, there Phyllis?

DAMON.
Floride, foo het wefen magh,
Ick koom u doen een droef geklagh
Van mijn verdrietigh minnen;
Ick heb'et u, o fiere maeght,
Vry meer als eens gevraeght,
Maer noyt iet konnen winnen.
FLORIDE.
Wat koomt van klagen als verdriet?
Uw klagen, Damon, gelt'er niet,
Noch al uw liftigh quelen.
'k En ben niet die ick eertijts was,
Toen ick in 't groene gras
Gingh onbekommert fpelen.
DAMON.
Floride, wat is dit gefeyt?
Is my foo grooten druck bereyt,
Dat my dit fal gebeuren?
Ach! ach! toen ick eerlt Thyrfis fagh,
Daer hy ontrent my lagh,
Mocht ick met reden treuren.
FLORIDE.
Ja Thyrfis, vrient, dat is de man
Die my alleen vernoegen kan,
Hy is mijn eygen leven;
Ick hebbe laetft mijn rechter-hant
Hem tot een eeuwigh pant,
Met vrienden raet , gegeven.
DAMON.
Ach! ach! wat voor een fwaren druck,
Ach! ach! wat voor een ongeluck
Komt op my neder ftorten!
Och! och ! of nu een fnelle doot,
In defen hoogen noot,
Mijn leven wou verkorten!
FLORIDE.
Ey Damon, weeft foo treurigh niet ;
Dat u gebeurt is meer gefchiet,
Uw druck fal heeft verfoeten ;
Soo ghy maer eens een nieuwe maeght,
Die uwe ziel behaeght,
Uyt liefde gaet begroeten.
150
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DAMON.
Maer t'wijl dit alfoo is gefchiedt,
En weert daerom ons herders niet,
Maer hoort ons liever fpreken :
Misfchien fal u een ruftigh quant
Oock met een foeten brant
Een liever vier ontfteken.

FLORIDE.

FLORIDE.
Neen dat en waer voor my geen eer;
Een bruyt en is geen vrijfter weer,
Sy magh geen minnaers fpreken;
Als eens het ja-woort is gefeyt,
Dan is de knoop geleyt
Die noyt en is te breken.
DAMON.
Maer of'er nu een fchoonder quam ,
Of rijcker, of van hooger ftam ,
Sout ghy hem niet ontvangen?

Ey, fwijgh! ick heb mijns hertfen wenfch
En my en fal geen menfch
Naer beter doen verlangen.
Hem, die ick eens mijn trouwe gaf,
Dien blijf ick trouw tot aen het graf;
Dus ftremt uw loofe treken.
Mijn oogh en fal noyt elders gaen,
En ick en wil voortaen
Geen linckers hooren fpreken.
DAMON.
Zijn wy nu linckers, foete maeght?
Ons praet heeft u wel eer behaeght,
Waerom foo bits gefproken ?
Een woort noch eer my 't herte fluyt.
FLORIDE.
Neen , neen , ick ben de bruyt;

Uw praet client afgebroken.
Wanneer de liefd' eens is gefet,
En treet tot in het echte bedt,
Mach 't oogh niet elders fweven.
De trou, dat is een reyn verbont ,
Hy ftaet in my gegront
Voor al mijn gantfche levee.
En fchoonder iemant anders koemt
Die al de werelt fchoonder noemt,
Of anders wort geprefen ,
De ware liefd' is elders blint,
Dewijl fy maer en mint
Haer eerft verkoren wefen.
Om my en dient niet meer gedocht ,
't Vleys datje fiet , dat is verkocht,
't En kan u niet gewerden.
Ghy, voeght a daer men vryen mach,
En foeckt daer uw bejagh;
Voor my, ick fal volherden.

T'SAMEN-SANGII
TUSSCHEN

HYLAS, WEY-MAN,
EN

DORILLE, WOUT-NYMPHS.
SIEMME: Ha! que le ciel eft contraire

a

ma vie.

HYLAS , WEYMAN.
Wel foete maeght, fal ick geen trooft genieten
Ick heb u fchier alreets een jaer gevrijt ,
En wie'er jaeght of wilt beftaet to fchieten ,
Is fonder vangh geprickelt van de fpijt.
Ick gae bynaeft geduerigh op de jacht,
Maer als geen wilt my t'huys en wert gebracht,
My dunckt dat ick verfmacht.

HYLAS.
Maer die u heft als met geheele finnen ,
En naer u jaeght met al fijn ganfche kracht,
Doet dien behulp en laet hem trooft gewinnen ,
En toont dat ghy een trouwen jager acht.
0, foo ghy wilt al wat een wey-man doet,
Hoe vroegh hy rijft en fijn beminde groet,
Ghy noemt een ander voet.

DORILLE, WOUT-NYMPHE.
Zijt ghy foo ftaeg genegen om te jagen ,
Soo is'et goet dat ghy geduldigh zijt;
Vrient, ghy en hebt geen reden om te klagen ,
Want een die jaeght en vanght niet alle tijt :
Al maeckt de jacht een wey-man dickwils beet,
Noch heeft hy veel, van fijn geduerigh Tweet,
Maer enckel herten-leet.

DORILLE.
Heft niet foo hoogh den lof van uwe jagers,
Want na my dunckt en is 't 'er niet foo breet:
Men hout dat volck voor rechte vrouweplagers,
En voor een huys maer enckel herten-leet;
Oock voor den dach foo loopt men naer het velt.,
En al het huys dat wort in roer geftelt,
Dat meeft de vrouwen quelt.

HARDERS-LIEDEN.

HYLAS.
0 nymph, en laet u dat geen hinder fchijnen ,
Maer Ilaet het oogh op menigh edel beeft,
Patrijs , fayfant , met hafen en konijnen ,
Die maken ons gelijck een - ftage feeft.
Wat iemant oit in velt of bosfchen fchiet ,
Wat voor een brack of voor de winden vliet,
Dat is , dat ick geniet.
DORILLE.
Wat moogje doch in bofch of velden loopen,
Tot u de ziel en al het lijf befwijckt ?
't Wilt datje vanght dat mochtje nutter koopen.
Waer heeft de jacht een wey -man oit verrijckt?
T'wijl Efau gaet of in de bosfchen rijt ,
En op de jacht verquift fijn nutten tijt ,
Is hy den fegen quijt.
HYLAS.
Maer loop en jacht die oeffent ons de leden ,
En doet meer nuts als eenigh heylfaem kruyt ;
Het roert het bloet van boven tot beneden ,
En drijft met kracht de quade dampen uyt.
Nu weetje , dat een fris en wacker lijf
Is wonder nut voor 't bou en huys-bedrijf,
En maeckt een vruchtbaer wijf.
DORILLE.
Al wie'er jaeght en kan fich niet bedwingen ,
Als hy het wilt Piet draven op het velt :
Hy breeckt fijn jeught met loopen, rennen , fpringen ,
Dat hem van fweet het ganfche lichaem (melt ;
Dan komt hy t'huys vermoeyt en ongefint ,
Het is hem dwars al wat een ander mint,
Ja, wijf en echte kint.
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HYLAS.
Ey , toeft doch wat en laet den weyman ruften ,
't Is door den Ilaep dat alle leet verdwijnt :
Flucx met den dagh foo krijght hy nieuwe luften
Juyft als de son die na den regen fchijnt.
Daer is geen Tuft in al te ftagen Poet ;
Weet dat'et al fijn beurten hebben inoet ,
Al wat de menfche doet.
DORILLE.
Noch doeje wat daer van de vrouwen klagen :
Ghy neemt een hont des avonts in het bedt,
Die leyt en woelt en fchijnt oock dan te jagen ,
En brenght fijn ftanck en ongedierte met.
Dit vind' ick vreemt en dient te zijn gefchout ;
Want honts te zijn wanneer men is getrout ,
Heeft menigh man berout.
HYLAS.
Eer dat mijn hert tot minnen was genegen ,
Toen was mijn hont mijn alderlieffte pant,
Toen heeft het beeft in mijnen fchoot gelegen ,
Mits ick in 't bedt geen liever lief en vant;
Maer foo mijn Godt eens gunt een echte wijf,
Dan fal mijn bedt, huys , ziel, en ganfche lijf
Haer zijn tot tijt-verdrijf.
DORILLE.
Wout ghy alleen maer naer de reden jagen ,
En geenfins doers gelijck de domme jeught,
Ick fou misfchien u liefde konnen dragen ,
'k En wil geen man ontnemen fijne vreught.
Wel, tot befluyt, ick weet u goeden raet :
Indien ghy jaeght foo doeVet in de maet,
En acht op uwen ftaet.

OP DE

HARDERS-KLACHTE,
VAN DEN DEER

JACOB CATS,
WAER IN 'T LANT- EN STADTSLEVEN , IN EEN HERDERS-ZANGH, LEVENDIGH WORT UYTGEBEELT.

Aengenaeme harderfzangen ,
Van den ridder, zoo volmaeckt,
Als hy Daphnees zielfverlangen,
Daer zijn hert van liefde blaeckt,
Om zijn fchoone Galathee,
Toont, by 't weiden van zijn vee.
Galathee, van hem verkoren
Tot zijn lieve halfvriendin ,
Ziet hy, laes! voor hem verloren,
Wifpelturigh in de min ;
Wijl zy d'ooren van hem went,
Of zy hem had nooit gekent.
't Zoete dier -vint haer betovert ,
Door een vryer van de ftadt ,
Deeze heeft haer ziel verovert,
Krijght op haere tochten vat;
't Schijnt dat Daphne 't herte breeckt
Daer hy van zijn liefde fpreeckt.
Wonder weet hy of te maelen
Wat in 't harderfleven leit ,
Als hy zit in ftille dalen ,
Of zijn kudde op heuvels weit,
Daer hy op een ruifpijp fpeelt ,
Of een minnedeuntje queelt.
Alle keur van landgefchencken ,
Die hy voor zijn harderin,
Naer den tijt, wilt nit te dencken ,
Tot verwervingh van haer min ,

Telt de droeve Daphne op
En licht zoo zijn vollen krop.
't Zijn oprechte harderfklachten,
Ongeveinft en ongemaeckt,
Zelfs om 't marmer te verzachten ,
Van dien droeven klanck geraeckt,
Met een Zeeufche rondigheit
Die het hert en d'ooren vleit.
Maer als Daphne los gaet breecken
Op het leven in de fteen ,
Hoe wel weet hy al de ftreecken
Uit te beelden, daer gemeen!
Hy, door 't mingeweer gewont,
Peilt die feilen in den gront.
Alles wat de fteden derven ,
En het lant in ruimte geeft,
Maelt hy, fchoon met boerfche verven,
Dat het ftant en houdingh heeft;
Wat is dicht of fchildery ,
Die het leven ftreeft voorby ?
Daphnees tael moet harders wefen ,
En niet fweemen naer de kunft
Die in fteden wort geprezen ,
Tot verkrijgingh van de gunft
Van zijn lieve minnares:
Harderftael vereifcht geen les.
Hy moet van de ftallen melden,
Daer zijn wolligh vee in kooit,

Van de bosfchen, beemden , velden ,
Hoe zy prijcken , opgetooit
Door natuer en haere kracht,
Boven kunft en menfchenmacht.
Daphne roemt van vifch en vogels,
't Wild dat in de wouden kruift,
Dat, door netten, fpriet, of kogels,
Die zijn fterke harderfvuift
Spant, of op de vachten fchiet,
Wort gevangen , fchoon het vliet.
Wat hy verder weet te vinden
Tot verheffing van het lant,
Eike ftammen, groene linden,
Ooftgeboomte net geplant,
't Puick van vruchten, verfch gepluckt,
Staet in ry hier uitgedruckt.
't Vrye land- en harderfleven,
Buiten banden van de ftat,
Wort hier hemelhoogh verheven,
Als 't geen in zijn loop bevat
Al het aengenaeme goet,
Dat hier fmerte en druck verzoet.
Wie moet niet den dichter prijzen ,
Die dit alles in den gront
Wift door Daphne aen te wijzen ;
En, uit zijnen harders mont,
Ons befchreef, op trant en maet,
Hoe 't in fteen en vlecken gaet.
F. H.

KLAGENDE MAEGHDEN,
ENDE

RAET VOOR DE SELVE;

BENEFFENS EENIGK ANDERE SOO STICHTIGE ALS INNIGE GESANGEN.

AEN DEN

GOETGUNSTIGEN LESER.

Het opfchrift van dit tegenwoordigh werck, gunftige Lefer, is (gelijck ghy lien kont) Klagende Maeghden ende Raet
voor de felve. Mijn oogh-merck, dat ick hier mede voor hebbe, is eygentlijck om de jeught onfer eeuwe daer mede voor
oogen te ftellen de mis-flagen, die by de jonge-lieden voor defen begaen zijn geweeft, en als noch dagelijcx veel begaen
worden, mitfgaders om met eene de felve ter hant te doen de behulp-middelen tegen foodanige fwarigheden, ende om in
de felve niet te vervallen; en dit alles uyt de poetifche wercken van den heer Cats, foo die alreede in 't licht zijn
gekomen, als die jegenwoordelicken nieu zijn, en noch door den druck niet gemeen gemaeckt. Hier wort (gelijck ghy
Piet) gefproken van Klagende Maeghden, ende waerom fooP klagende lieden (als het fpreeckwoort feyt) zijn te helpen,
en in tegendeel van dien :
Verholen quaet, en vint geen raet;
Verfwegen pijn, geen medecijn.
En daerom by gelegentheyt van defe klachten werden de behulp-middelen, daer toe dienende, in dit werck uyt-gedruckt,
gelijck by 't felve te Tien is, daer toe ick my gedrage. Want TM. over defe gelegentheyt met een Lange voor-reden
op te houden en is mijn voornemen niet; maer, in plaetfe van fulcx to doen, fal ick voor my tot u doen fpreken een
deftigen en Godfaligen man, die jegenwoordelijck met den mont niet meer fpreken kan, die feyde eons op defe
gelegentheyt als hier volght :
„Ick vermercke, dat dickwils jonge-lieden ende andere , door een enkele onvoorfichtigheyt, fomtijts hare dingen feer
qualick beleyden, ende jammerlijck verwerren: welcke (foo fy maer van haer m.eer-verftandige vrienden een weynigh in
tijts daer tegen gewaerfchout waren geweeft) fouden fulcx al gereet verhoedet hebben; daer fy nu, daer in verftrickt
zijnde, door geenderley raet of aenhoudinge van vrienden, daer van konnen afgebracht worden (want van fulcke
gelegentheyt van faecken fpreken wy, daer ' de menfchen door haer eygen drifter haer felven in verwerren en verftrickt
houden); daer uyt leere ick, dat oock felfs anderfips verftandige lieden dickwils daer in , te kort blijven, dat fy niet in tijts
door hare waerfchouwinge (immers in 't gemeen) te verftaen en geven, dat de jonge-lieden toch niets en wouden doen
fonder raet ende goed-vinden van vrienden, ende dat fy de felve jonge-lieden niet en gewennen foo verre op haer
vernuft te vertrouwen, datfe fouden derven iet fonderlingh beftaen fonder aen hare vrienden haer voornemen, en wat daer
aen kleeft, te openbaren, op dat fy by fulcke mochten goeden raet erlangen; daerom neem ick voor, my felven daer toe
te verkloecken, en op alle gelegentheyt de jonge-lieden te waerfchouwen, hoe fy haer in 't gemeyn al hebben te dragen,
want ick foude foo doende mogen veel onheyls daer door weeren."
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Ghy feet dan benevens my, vrienden, dat ter bequamer tijt raet te plegen voor jonge lieden, en oock andere ten
hooghften dienftigh is; en onder alle foorten van raets-pleginge, is die deurgaens de befte geacht geweeft, die men van
de ftomme of de doode (dat is van de boecken) ontfanght, dewelcke fonder pluym-ftrijcken, fonder een-fydigheyt, en
fonder aenfien van perfoonen gewoon zijn rondelick te openen waer de faken op ftaen; het welck niet felden, oock by de
befte vrienden, foo niet en gefchiet. Onder defe ftomme raets-lieden meyne ick, lefer, (na mijn geringhbegrijp) dat dit
jegenwoordigh werck (hoe kleyn het oock is) de minfte plaetfe niet en behoort te verdienen; ende ick ftelle fulcx tot u
evgen beproevinge. Dan iemant fal misfchien dencken, dat dit werck (dewijle het alleen fchijnt te handelen van Klagende
Maeghden) geen mans-perfoonen is rakende, en dat het mitfdien alleen vrijfters ofte ongetroude jonck-vrouwen aengaet:
maer neen, vrienden, dat en is de meyninge niet, ende daer tegens ftaet te letten, dat de klachten van maeghden voor het
meerendeel door de jonghmans werden veroorfaeckt; doch hoe verre de felve daer in fchult hebben, ofte niet, is van
naerder onderfoeckinge. Ondertusfchen vintmen menighmael, dat de eerfte klagers wel de eerfte gronden mochten geleyt
hebben tot de ongelegentheyt, daer over de klachten worden gedaen. Hoe het immer wefen mach, jonck-vrouwen en
jonge-lieden, dit werck raeckt u beyde gelijckelijck, en niet-te-min yeder in 't byfonder. Eygent het ulieden dan beyde
met oordeel toe, ende zijt gegroet van
Uwen ganfeh dienftwilligen,

M. HAVIUS.

DE REDEN

SPREECKT:
Vraeght iemant, wie ick ben? Ick hiet de wijfe reden,
Een breydel van de luft, een regel van de feden,
Een voetfter van de geeft, een moeder van de deught,
En, foo ick hier verfchijn, een leytfter van de jeught.
Door my is 't, dat een Vorft fijn wijtgeftreckte landen,
Hout onder fijn gebiet, en onder foete banden;
Door my is 't, dat het volck geruft daer henen gaet,
Door my, dat yeder huys op vafte gronden ftaet.
Ick ftuer het roer alleen van alle groote faken,
Die fonder mijn beleyt niet aen en zijn te raken,
In 't korte, wat de menfch gaet nemen by der hant,
Daer dient hem mijn behulp tot noodigh onderftant.
Doch waer'er iemant is genegen om te trouwen,
Die moet voor alle dingh mijn wetten onderhouwen;
Wie oit in dit geval mijn regels niet en acht,
Die wandelt fonder licht, en midden in der nacht.
Waer Sichem maer een reys in mijn vertreck geweken,
Als hy met heeten brant op Dina was ontfteken,
Sijn ftadt en borgery en ware noit geftoort,
En by met fijn gefin en lage niet vermoort;
Had Ammon my befocht, als hy, uyt enckel weelde,
Op Thamar was verhit, en om haer fat en qneelde,

-Eck had hem even then van beter raet gedient,
Als Jonadab, een loos, maer geen voorfichtigh vrient;
Had Potiphars gemael, de grootfte van den lande,
Als fy tot in de ziel op haren Jofeph brande,
Tot my haer oit gekeert, en my om raet gevraeght,
Sy hadde fonder gront haer eere noyt gewaeght;
Had Simri maer gewilt op mijne foete wetten,
Op mijn bevelen Tien, op mijne woorden letten,
Had Cafbi my befocht, en mijnen raet gelooft,
Sy ware van haer lief en leven niet berooft;
Had Jephta maer beftaen tot mijn paleys te vluchten,
Sijn dochter had een man, en hy de foete vruchten:
Maer mits hy my verftiet, foo wert de foete maeght,
Van eenen man gedoot, van alle man beklaeght;
Had Samfon eens gefocht in mijn geheym te komen,
Hy ware van de doot niet haeftigh wech genomen,
Hy hadde met gemack, en buyten alle pijn,
Een rechter in het lant, en vader konnen zijn ;
Had oit de jonge maeght, die met haer luchte fprongen
Den Koningh heeft vervoert, en onder haer gedwongen,
Genoten mijn bericht, fy ware buyten haet,
Sy ware fonder bloet, en vry in beter ftaet.
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Maer treet aen d'ander fy, en fiet de wijfe maeghden,
Die noyt op eygen raet haer teere leden waeghden,
Die fijn, door goet beleyt van mijnen wijfen raet,
Gebleven in de tucht en buyten alle fmaet.
Al die haer teere jeught na mijnen aert gewennen,
Die leer ick nutten tijt en rechte ftonden kennen,
En of iet dient gedaen, of noch te fijn verfint,
En otter client gemijt, en ofter dient gemint.
Als Hefter hare jeught aen my quam over-geven,
Soo isle groot gemaeckt, en wonder hoogh verheven;
Sy was een flechte maeght, die op geen rijck en dacht,
En is door mijn beleyt tot aen de kroon gebracht ;
Abigel, door het fpoor van mijn befcheyde wegen,
Die heeft een deftigh vorft voor haren dwaes gekregen ;
Het woort, het deftigh woort, dat fy tot David fprack,
Was dat den jongen vorft in hare liefd' ontftack;
Sufanna, reyne bloem (fchoon dat de loofe boeven,
haer edel herte proeven),
Door alderhande
Behielt noch evenwel, behielt haer eerbaer root,
En wert door mijn belijt getogen nyt den noot.
Wat dient'er meer gefeyt? die mijnen wegh betreden,
En even met befcheyt haer finnen tot de reden ,
Die zijn in hare jeught, die zijn tot aller tijt
Van leet en ongeluck, van alle quaet bevrijt.
Laet vry de fwarte nijt en quade tongen keffen,
Die fich na reden voeght en kan geen hinder treffen,
Of fchoon by wort gevelt in eenigh hart gevecht,
Hy wort van ftonden aen al weder opgerecht.

Schoon al het Aim vergif is over u verbolgen,
Die ftaegh ten goede pooght, geen quaet en kan hem volgen;
Dat voor-recht, dat geluck, dat wonder hoogh verbont,
Is aen een reyne ziel van ouden tijt gejont.
Voelt daerom eenigh menfch fijn innigh hert bevechten ,
Die kom in mijn vertreck, en laet hem onder-rechten;
Maer doe het met befcheyt, en eer het vinnigh quaet
De finnen over-loopt, en vaft gewortelt ftaet.
In qualen van den geeft, in lieckten van de leden,
Daer wijfe de Rage daet, daer eyft de vafte reden,
Als dat'er raet behoeft, en dat te rechter tijt,
Alleer het Aim bejagh tot in het herte glijt.
Daer zijn'er onder u van foo verdraeyde finnen,
Die fonder voor-gepeys een wichtigh (tuck beginner,
En als in voile daet het onheyl is gedaen,
Soo fpreeckt men eerft om hulp de befte vrienden aen.
Dit zijn, o foete jeught, dit zijn verkeerde Hagen,
Ghy dient te rechter tijt om raet te komen vragen;
Het is van outs gefeyt: Het licht dat voren gaet,
Dat geeft, oock even hier, voor al de meefte baet.
Wel aen, ick wil het volck een korten regel geven,
I3equaem voor d'eerfte jeught, en al het vorder leven;
Soo wie dit recht begrijpt en neerftigh onder-hout,
Het fal haer dienftigh zijn pock als fy is getrout
Wilt ftaegh uw leerfaem hert tot goede dingen pijnen,
Het goet blijft alle tijt, de moeyte fal verdwijnen;
Maer fooje vuyl bejagh tot uwen luft bedrijft,
De tuft is ftracks gedaen, en uwe fchande blijft.
Jonckheyt, letter op, ende vaert wel !

PROV. IX.
1. De wijfheyt bouwde haer boys, ende bieuw feven colummen
3.

Ends fant hare maeghden uyt te nooden boven op den palleyfe der ftadt:

4.

\Vie flecht is die make hem hier toe; ende tot de rotten fprack fy:

6. Verlaet bet onbefinnet wefen , foo

ghy leven : elide gaet op den wegh des verftants.

DE MAEGHT VAN DORDRECHT
AEN ALLE MAEGHDEN VAN DORDRECHT ENDE VAN D'ANDERE STEDEN EN VLECKEN
VAN

HOLLANDT.

Weerde gefufters, nadien ick u-lieden voor defen kennelijck hebbe gemaeckt, dat ick, onlanghs geleden, genegentheyt
hadde gekregen om Moeder te worden, maer om boecken, niet om kinders voort te brengen, en dat men jegenwoordigh
voor handen fiet den lieffelijcken Meytijt, in den welcken het aertrijck fich openende baert lieffelijcke kruyden, de kruyden
haer bloemen, haer botten, haer bloeyfels, en (ten korten gefeyt) alles fich aenftelt tot een lieffelijcke vruchtbaerheyt: foo
heeft my infgelijcx nu ter tijt goet gedacht (UL. ten goeden) voort te brengen dit jegenwoordigh werck, op uwer aller
gelegentheyt recht pasfende; het werck ick UL. al te famen in 't gemeen, en elck in 't byfonder (tot een Mey-gifte)
gunftelijck ben toe-eygenende. Ende alfoo hier vijf foorten van jonge lieden ftaen afgebeelt, elck op een byfondere wijfe
met een fchicht van trou-fucht getroffen, foo heeft my goet gedacht, tot beter verftant van de felve plaet, de voorfeyde
jonge-lieden, en oock den ouden man, mede fich by de felve vertoonende, yeder naer fijn gelegentheyt, hier te doen
fpreken, ende door een byfonder gefangh kennelijck te maken waer 't hen hapert.
Aldus gedaen in ons Maeghden-hof tot Dordrecht, den 1 Mey des jaers 1634.
Ten bevele van de Maeght van Dordrecht,

MATTHIAS HAVIUS.
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DE MAEGHT
IN DE BORST GETROFFEN, KLAEGHT :
STEMME: Fula al qu'une beauee mertelle.

Wel hoe? moet ick noch langer veynfen?
En moet het noch al zijn bedeckt,
Waer toe mijn jonge ziele ftreckt?
Neen, neen; naer Iangh en angftigh peynfen,
Dient eenmael uyt te zijn gefeyt,
Wat my in defen boefem leyt.

En waerom fou ick langer hijgen ?
En waerom knagen mijn gemoet,
Tot aen mijn innigh herten-bloet?
Neen, neen , 'k en wil niet langer fwijgen:
't En is geen fchande, dat men mint,
Wanneer de foete jeught begint.
Waer ick tot dertel fpel genegen,
Soo diend' ick des te zijn befchaemt,
Permits geen luft een maeght betaemt;

TROU-SUCHT.

607

Maer nu ick gae door reyne wegen ,
Soo mach ick feggen, daer het dient,
Dat ick behoef een echten vrient.

Ick, van een fwaren druck ontfteken,
En vind' in 't flapen geenen Tuft,
Vermits mijn hert is ongeruft.

God heeft in ouden tijt gefproken:
De menfch en met niet eenfaem zijn;
Neen, dat is al te grooten pijn ,
Als ons de jonckheyt komt beftoken.
Gewis haer dient een ruftigh man
Die hare jeught dan temmen kan.

Vraeght ghy,, wat my is overkomen,
Dat my den geeft foo bijfter knaeght?
Wat fal ick feggen, droeve maeght!
My is, eylaes! my is genomen
Yet, dat ick niemant feggen derf,
Soo dat ick als geduerigh fterf.

En fchoon Gods Soon is afgekomen,
Sijn leer en heeft het echte bed'
Niet ingebonden, niet belet :
Men heeft dit woort oock doen vernomen :
Wie in fich voelt een heeten brant,
Die kome tot den echten bant.

Een joncker, luftigh om te mallen,
Die heeft my in den noot gebracht,
En dat eer ick het fchier bedacht;
Een fnelle fchicht op my gevallen,
0 Rim bedroch van jonge-mans!
Die trof mijn teere maegde-krans.

Wel aen, ick worde met verlangen
Verfocht van feker jong-gefel,
En fiet, ick weet hy meynt het wel:
Hy is door heete min bevangen;
En ick (al fchijn ick wonder koel)
Weet oock, wat ick in my gevoel.
Het is nu ruym een jaer geleden,
Dat hy tot my hier eerftmael quam,
Dat hy tot my zijn toevlucht nam ;
Ick ben gevleyt, geftreelt, gebeden;
't Is feker langh genoegh getoeft
Voor eene die een man behoeft.
Wel, moeder, let op defe Taken,
En dient u van den nutten tijt,
My dunckt , het is genoegh gevrijt;
Dus wilt doch eens een eynde maken :
Een rijpe peere dient gepluckt,
Eer dat het met haer qualick luckt.
DE VRIJSTER,
GERAECKT IN HAER MAEGDE-KRANSJEN, KLAEGHT:
STEMME : Faut al qu'une beaute mortelle.

Ofte
(mits de twee lefte regels een fyllabe verminderende):
Quelque beauti que la nature.

Hoe dat het fpel my fal bekomen,
Daer ben ick dapper in bevreeft,
Ick hebbe ftaegh een fware geeft;
en weet niet wat) vernomen,
Ick heb
Och! hoe het is, of wefen mach,
't En is niet, als het eertijts plach.
Al wie fich qualick heeft gedragen ,
Die krijght een beul in fijn gemoet,
Die 't hert geduerigh fuchten doet,
Want na de fonden komen plagen:
Ach, quaet doen is een droeve faeck!
En wel doen is een groot vermaeck.
Siet, wat een druck komt my genaken!
Voorwaer 't en is niet als het fou ,
Ick
ick drill', ick fpick, ick fpou,
Ick ben genegen om te braken;
Eylaes het is een vreemt gewoel,
Dat ick door al de leden voel.
Maer noch is 't verr' de meefte fchande,
Dat hy, die my hier toe verfocht,
En aen den loofen handel brocht,
Is nu gaen reyfen uyt den lande,
Is nu eylaes! men weet niet waer;
Siet, vrijfters, fiet mijn droef gevaer!

Van alle, die hier komen klagen ,
En heeft'er niemant grooter noot ,
En leet'er niemant harder (toot
Als ick , die meeft geheele dagen
Verfmelte door een droef gemoet,
Als in een ftaegen tranen-vloet.

Hy was wel eer tot my genegen,
Soo wel als oit een eerlick man
Tot fijn geminde wefen kan ;
Maer als hy hadd' van my gekregen
Yet, dat hem geensfins toe en quam,
Doen was 't, dat hy fijn af-fcheyt nam.

Want fchoon al is het licht geweken,
En dat alree de ftille nacht,
Haer duyfter kleet heeft uytgebracht,

Doen wild' hy noch een wijle reyfen,
Hy wilde naer het Franfche lant,
Of elders daer hy vreughde vant,
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Op trouwen was niet eens te peynfen ;
Ach, denckt hoe dat mijn faken ftaen,
Mijn eer en vryer zijn gegaen!
Wil nu de joncker niet volherden,
Of vint hy juffers buyten 's lants,
Van meerder goets, of beter glans,
Eylaes! wat fal van my gewerden?
Ick fal dan wefen yders fpot,
Vermits ick eertijts was te fot.
Wel, tot befluyt, eerbare maeghden!
Die niet en zijt in dit gequel,
Wacht, wacht u van oneerlick feel!
Want al die oit haer eere waeghden,
Die zijn geduerigh ongerult,
't Is al maer droefheyt na de luft.
DE VRIJSTER
MET DE PIJL IN ' T OIR, SINGHT :
STEMME:

Jean de Nirelle, etc.

Alle die hier tot de reden,
Met benautheyt, komt getreden ,
Maeckje wech, wie datje zijt;
Want ick ben op beter gronden
Aen een edel hert gebonden ,
Als iemant van onfen tijt.
Groote fchat, en frisfche leden,
En wat een menfch hier beneden
Immer fchoon of aerdigh vont,
't Zijn alle maer beufel-faken,
Sy en mogen niet genaken,
Daer men hoort een foeten mont.
Een die geeftigh weet te fpreken,
Heeft al verr' de befte ftreken,
Daer men mede vrijfters wint;
Want een mont vol foete woorden,
Heeft in hem gewisfe koorden,
Daer mede men herten bint.
Of Ulysfes fchoon voor defen
Van geen vrou en is geprefen,
Dat men fchoonheyt in hem vont,
Noch wilt hy, met geeftigh minnen,
Al de nymphen haeft te winnen,
Alleen door een foeten mont.
Al de blancke zee-goddinnen
Quamen als met gantfche finnen,
Voegden haer benevens hem,
Wie maer by den helt mocht wefen,
Die hielt haer als voor genefen,
Om de luft van fijne item.

Als ick dit eerft hoorde feggen,
Soo woud' ick het wederleggen,
Ick en hielder geenfins van;
Want ick meyn, dat fchoone leden
Sijn vry weerder aengebeden,
Als eene die fpreken kan.
En nu Piet, ick ben gevangen
Niet uyt luft van roode wangen,
Maer wel door een heufchen mont,
Dien heb ick eens left genoten,
En ben door het oir gefchoten ,
Tot in mijnes herten gront.
Nu en acht ick niet met alien,
Oock en heb ick geen bevallen
In al wat'er fchoonheyt hiet;
Maer ick ftel mijn felfs vermaken,
Ganfch en al in beter faken,
Daer de Beef vermaeck geniet.
Sijn niet al de fchoonfte menfchen,
Die men Conde konnen wenfchen,
In een korten ftont doorfien?
Wat daer iemant kan behagen
Staet alleen in finne-vlagen
Van de domme jonge
Noyt en heeft'er menfch met reden
Groote fchoonheyt aengebeden,
Overmits fy licht vergingh;
Sy en kan aen niemant geven
Dat een menfch doet vrolick leven,
't Is ftaegh maer het eygen dingh.
Maer als iemant weet te fpreken ,
Die heeft altijt foete fpreken ,
En geftaegh een nieuwen fchat;
Als hem maer en luft te quelen,
Hoe kan het een menfch vervelen?
Men wort zijnes nimmer fat.
Dies foo bid' ick, wijfe reden!
Geeft een ander fchoone leden ,
Geeft een ander duyfent pont;
Dat is maer voor domme menfchen,
Ick en wil niet anders wenfchen,
Als Alexis foeten mont.
DE MAN
MET DE PIJL IN DE TASSE, KLAEGHT :
STEMME:

0 nuict, faloufe nuict, etc.

Gelijck een dorre boom ontrent de groene linden,
Staet met een kale ftam in eenigh luftigh wout,
Soo laet ick my (och arm!) hier by de jonckheyt vinden,
En wenfche nevens haer, om wel te zijn getrout.

BLAUWE SCREEN.

Ick fie, dat ieder een met pijlen is doorfchoten,
En is of in het oogh Of in het oir geraeckt;
Maer dat mijn herte quelt, is elders uyt gefproten,
Ten is geen fchoone maeght, die my nu gaende maeckt.

Het docht my, dat een fnelle fchicht
Als uyt den hemel viel,
En regel-recht door mijn geficht
My trof tot in de ziel.

'k En lieb nu geen vermaeck in jocken, fpelen, mallen,
En ick en weet niet wat, in jonge lieden loft;
Daer is een guide fchicht my in de tas gevallen,
Pat is een heeten dorit, en dient te zijn geblutt.

Daer was ick wonder vreemt geltelt,
En in een droeven ftaet,
Mijn geeft was nimmer ongequelt,
'k En wilt my geenen raet.
Nu heb ick 't aerdigh dier gevrijt,
Doch 't is maer tijt verquift;
Want fiet (o wat een groote fpijt!),
Mijn aenflagh is getnift!

Prijit vry het gout-geel hayr, o domme jonge lieden,
Prijft vry een geeftigh oogh, een onbevleckte jeught;
Ick prijs het edel gout dat princen kan gebieden,
Ick prijs een voile beurs, dat is mijn hoogfte vreught.
Ick fta toe en bekenu', mijn lief is fonder tanden,
En noel' is 't dat mijn oogh aen haer zijn vreughde fiet,
Want fy heeft louter gelt, en vette koren-landen;
Al rimpelt haer het vel, haer beurs en rimpelt niet.
Het gelt is wonder kruyt, het kan oock groote vlecken
Verfchoonen , door de kracht van fijn vermaerde glans;
I let kan een kale pleck en grijfe koppen decken ,
En 't is in mijn geficht gelijek een rofe-kranst
Maer ben ick niet een dwaes, dat ick ga rijckdom wenfchen,
Ick, ick een dorren romp, een ganfch bou-valligh man!
IIet is voor my nu tijt te fcheyden uyt de menfchen,
Wat hoef ick meerder lants, als my bedecken kan?
0 reden! geeft behulp, en wilt de gelt-fucht toomen;
Want die en dient voor al in dit geraemte niet:
Bevrijt mijn grilligh breyn van defe dwafe droomen,
En maeckt, dat mijn gemoet zijn malle kueren fiet.
Wat wil ick .machtigh goet of gelt te famen hoopen?
Ick fie de bleecke doot, ick fie den langen nacht:
't Is dwaesheit voor een menfch, om teergelt uit te loopen,
Wanneer hy fijne reys ten eynde fiet gebracht.
DE JONGELINGH
MET DE PIJI, IN ' T GOGH, SINGH'''.
SIEMME: Jonckvrou, mijn pert, mijn ziel,
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fin, etc.

Gefellen, hoort een droef geval,
Dat heden is gefchiet,
Een ftuck dat u behagen fal,
Al is'et my verdriet.
Het is meeft aller menfchen aert,
Te nemen haer vermaeck,
Wanneer'er iemant qualijck vaert;
Siet, wat een vreemde faeck!
Ick fagh hier left een fchoone maeght,
Het puyckjen van de !tat,
Die heeft mijn ydel oogh behaeght,
En (tracks was ick gevat ;

Ick quam op heden by haer hen,
Maer eer ick fpraeck begon ,
Soo hietfe my daer henen gaen,
Soo leppigh alsfe kon:
Ick eyfchte, voor de lefte revs,
Een foentjen tot befluyt;
Maer fy ontfeyde mijnen eyfch,
Ick moeft ten huyfen uyt.
Sal ick nu fmelten in verdriet,
En treuren jaren langh,
Neen, mackers, dat en doen ick niet,
Ick fluyt'et met gefangh.
Ick hadde God wel eer gebea,
Soud' my niet dienftigh zijn,
Dat ick dan met een blauwe fcheen
Mocht raken uyt de pijn.
Nu ben ick heden afgefeyt,
En vry niet fonder fmaet;
Wel, God die heeft'et foo beleyt,
En 't is tot mijnder baet.
Dit ftel ick in mijn finnen vaft,
En houd' het voor gewis,
Een ander is my toegepaft,
Die my al nutter is.
Men fiet, dat noyt een bloemtje fluyt
Dat noyt een roos vergaet,
Of daer en fchiet een ander uyt,
Die wel foo geeftigh ftaet.
Daer wort'er menigh afgefeyt,
En 't is hem grooten druck;
Maer foo hy 't al wel overleyt,
Het dient hem tot geluck.
Ick weet een die het is gefchiet,
En wat hem is ontmoet,
Al kreegh hy fchoon de vrijfter niet,
Het was hem wonder goet.
Verftaet eens hoe fijn druck genas
(Hy heeft'et my vertelt):
153
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Hy kreegh'er een, die beter was,
En oock van meerder gelt.
Wel aen, vergeet het ongeval,
Mijn hert! en grijpt een moet;
Wie weet wat ons gebeuren fal,
Na bitter komt het foet.
Daer woont een vrijfter hier ontrent ,
Wou die my gunftigh zijn,
Sy is voor goet en fchoon bekent,
Ick ware buyten pijn.
Wel, peerel, dien ick heb gevrijt,
Ick wenfch u goeden dagh,
Ick blijf uw dienaer t'aller tijt.,
Soo veel ick immer magh;
'k En fal niet laken uwe jeught,
Al moet ick henen gaen,
Dat is een Ruck, dat niet en deught,
Al wort het veel gedaen.
Nu bid ick u , o fchoone maeght,
En feght geen vryer af,
Of feet dat ghy u fedigh draeght,
Of immers niet te ftraf.
Een minnaer, die zijn affcheyt krijght,
Lijt vry geen kleyne pijn,
En als een hert foo deerlijck hijght,
Wilt dan noyt vinnigh zijn.
Ey lieve, foo het meer gefchiet,
Dat heden is gebeurt,
En fchelt een droeven minnaer niet,
Terwijl hy ftaet en treurt:
Want fchoon hy niet verkrijgen kan
Sijn luft en herten wenfch,
Wilt ghy hem niet voor uwen man ,
Noch acht hem voor een menfch.
MAEGHDE-SANGH,
VOOR. EEN JONGE DOCHTER, NOCH YRY IN HARR
GENEGENTHED EN.
Or DE WIJZE : Les marinters n'adorent perm bean

Wel op, mijn ziel! bereyt u tot het werck,
Laet uw gepeys eens van der aerden rijfen;
't Is nu ter tijt mijn wit en oog-gemerck,
God in den geeft en door gefangh te prijfen.
Voor alle dingh, foo wil ick in ootmoet
U, groote God! van ganfcher herten dancken,
Dat ghy mijn eer tot heden hebt behoet
Van lift en left, van alle quade rancken.

Ick ben een maeght ('t is IJ, o Heer! bekent)
Die noyt een boef te roof en ben gevallen,
Mijn teere jeught is fris en ongefehent,
En niet geneyght tot ongeregelt mallet'.
O reyne geeft! die vuyle tochten haet ,
Slaet doch een oogh op mijne teere jaren ,
Ick ga te werck alleen op uwen met,
Wilt mijn fwack vleefch in uwe kracht beware!).
En laet niet toe dat ick, door geyl cieraet,

Sou hinder doen , en voor de werelt proncken,
Of dat ick mocht, door eenigh los gelaet,
In eenigh menfch ontfteken heete voncken.
Geeft liever, Heer! dat ick mijn frislche jeught
Tot mijnen trooft inwendigh mach vercieren ,
En dat mijn glans, gerefen uyt de deught,
Mocht zijn een (poor vow alle jonge dieren.
Ick ben een roos, die eerft haer knop ontluyekt,
Die eerft
begint een jeughdigh blat te toonen ,
•
Tot geyle luft en was ick noyt mifbruyckt,
Om t'zijner tijt een eerbaer hooft te kroonen.
Al, die ick eer en hefde fchuldigh ben ,
Zijn vat gefint my fpoedigh uyt te geven;
Maer ick, die noch de werelt niet en ken,
Ben onbewuft hoe ick behoor te leven.
Nu, Heer! ghy weet den gront van mijn gemoet,
Ghy kept den loop van alle mijn gedachten ,
Al wat ghy werckt is uytermaten goet,
Ick wil alleen op uwen zegen wachten.
Soo 't u bevalt, dat ick fal echte vrou ,
En by gevolgh dat ick fal moeder hieten ,
Neyght mijn gemoet tot onbevleckte trou ,
En laet my daer uw foeten trooft genieten.
Laet al die zijn de leyders mijner jeught
Met ' wijs beraet op mijne faken letten ;
Leert mijn gemoet fish gronden op de deught,
En niet zijn trooft op losfe dingen fetter.
Befcheert my doch een lieven bed-genoot,
Die voor my ga in uwe reyne wegen ,
My tot een trooft tot in de bleecke (loot,
En ftelt ons vaft voor eeuwigh uwen zegen.

MAEGHDE-KLACHTEN: DINA.

Onfen schrijver is, niet lange geleden in den Hage zijnde,
by fekere eerbare jonghe juffvrouw aldaer, verfocht geweeft,
op eenige Franfche ftemmen, die aen defelve wel bevielen,
eenige goede ftoffen te willen pasfen, in plaetfe van eenighe
luchte en niet al te eerlijcke liederen, om by haer lieden,
in plaetfe van defelve, gefongen te werden. Heeft onder
andere goet gevonden, daertoe te nemen de klachte van
Dina, de dochter van den Eertfvader Jacob, ten tijde fy
haer onteert vondt door den jongen vorft Sichern. Defelve
klachte, lefer, komt hier nu te paste, die ghy meught
finghen ofte lefen, foo het u fal goet duncken :

KLAEGH-LIEDT VAN DINA,
DOCHTER VAN DEN EERTS-VADER JACOB.

OP DE. MIME:

rejt un amant, mare la porte.

Indien oyt maeght haer droeve klachten
Vermocht te brengen aen den dagh,
lck ben het, die geheele nachten,
lek ben een maeght die klagen magh :
Ick was een bloempje vers ontloken ,
Ick was een roofje noyt gepluckt;
Van vryen was my noyt gefproken,
Door liefd' en was ick noyt verruckt.
Ick ginck de dochters van den lande,
Ick ginck befien een vreemde -ftadt;
Ey fiet, daer bleef mijn eer te pande,
Eer 't yemant wilt, was ick gevat:
De jonge prins, in min ontfteken,
Die quam aen my fijn gunfte bien;
Eck, onbewuft in hooffche treken,
Gingh met hem, om het Hof te lien.
maeghden, die ontrent my waren,
Die gaf men vaft een foeten praet,
Ach! fy, noch in haer domme jaren,
En lien niet wat'er ommegaet:
Ick wert in ftilheyt wegh genomen,
En ick en weet niet waer geruckt,
En eer ick weder mochte komen,
Soo was mijn bloempj' eylaes! gepluckt.

De

Ick was bedroeft in al de finnen;
Maer hy boot my fijn rechter-hant,
En fwoer, hy fou my eeuwigh minnen,
Hy fou mijn eeuwigh zijn verpant.
Dies, om mijn droefheyt of te weeren,
Sont ftrack fijn vader uyt de ftadt,
En liet in echte my begeeren,
En- biet ons eer en groote fchat.
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0 broeders, vol onwijfe kueren!
Die niet als bloet en wraeck en dorft,
Ghy duet de ftadt den doot befueren,
En in de ftadt den jongen vorft:
Daer leyt de vader doot geflagen,
Daer leyt de fone nevens hem,
Daer hoort men duyfent vrouwen klagen ,
Maer boven al mijn droeve item.
Wat gingh u aen, o rauwe gafteri!
Te komen tot foo wreeden vont,
En foo geweldigh aen te taften,
Die my alleen vereeren kond'.
Ick waere nu als koninginne
Gekroont , in Sichems hooge fael,
Ick leefde nu in echte minne,
Maer ghy verbrot het al-te-mael.
Nu moet ick al mijn leven treuren,
Gelijck een tortel-duyfjen plagh,
Geen prins, geen man, fal my gebeuren :
Och , waer dit nu mijn leften dagh!
0 bloedigh fweert van wreede menfchen,
WTaerom doch hebje mijn gefpaert?
Ach, nu en heb ick niet te wenfchen,
Als in de doot te zijn gepaert.
Nu, vrijfters, wilt dees les onthouwen,
En weelt geleert door mijne pijn:
Quae beenen ends goede vrouwen
En moeten niet uythuyfigh zijn.
Dina merckt, gelijck ghy fiet, lefer, waerdoor haer ongeluck is bygekomen, en ftelter by een behulpmiddel voor
de nakomelingen. Ende is te letten, dat defelve Dina, in
defe ongelegentheyt gevallen fijnde, daerdoor als uyt het
getal der levende is wegh geruckt geweeft, in voeghen,
dat of defelve getrout of ongetrout is gebleven, of waer
de felve is vervaren, in de gantfche Schrift niet en wert
gevonden. Letter op, vrijfters! — Gheen faken of woorden,
hoedanigh die fijn mogen, en moeten daerom een vrijfter
niet bewegen, om haer alderdierfte pandt te laten ontfutfelen. Beloften, gefchriften, eeden en moeten hier niet
gehoort werden; brieven van gelieven zijn met boter gezegelt, en zijn daerom gewoon te fmelten, als daer warmte
ontrent komt; beloften van de fchippers ende eeden van
vryers en zijn maer windt, als de noodt over is. 'Tamar,
een koninghs-dochter, heeft dit ongemack niet konnen
ontgaen, fchoon fy oock tegen haren danck de vryer was
te wille geweeft. Hoort haer klaegh-liedt, foo het u belieft,
't is een van degene die ten verfoecke van de Haeghfe
jonck-vrouwe zijn gemaeckt;

MAEGIIDE-KLACHTEN: THAMAR.
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KLAEGH-LIEDT

VAN

THAMAR,

KONINCKLICKE DOCHTER, ALS SY VAN AMMON TEGEN
HAREN DANCK ONTEERT WAS.
(Siet het 23e eapittel van 't 2 boeek Samuels )
SI EMME: Les mariniers n'aclorent Wit)? lea?, ,j9nr,

O klare fon! die, met uw fchoon geficht,
Komt uyt de lucht hier op der aerden dalen ,
Bedeckt voortaen, bedeekt uw fuyver licht,
En brenght een wolck op uw vergulde ftralen.
Befchijnt doch niet, met uwen reynen glans:,
Dat mijne jeught is heden overkomen :
Mijn eer, mijn lof, mijn fchoone maeglide-krans ,
Mijn roem, mijn bloem, is al-te-mael genomen !
O flitmne gaff! vermomt met loofen fchijn ,
O boofe tongh! gellepen om te liegen,
O borlt, vol lift en vol beveynfde pijn!
O valfche mont, wien fouje niet bedriegen !
Ghy laeght te bedt, fchier doot, gelijck het fcheen,
Geen kruyt of dranck en kond' uw pijn genefen ,
Den koninck dacht dat u de ziel verdween ,
En gaf my laft tot uwen dienft te wefen.
Mijn vader won, dat ick in uw geficht,
Met eygen hant, u foude fpijfe koken:
Ick Iloegh mijn oogh op mijn befcheyde plicht,
En dee gelijck mijn vader had gefproken.
Ick, die daer was een koninglicke maeght,
Gingh als een kock u fpijfe toebereyden:
En mits het al den koningh wel behaeght,
Soo liet ick my in uwe kamer leyden.
Maer als ick quam, en bracht u mijn gerecht,
Deedt ghy uw volck van ftonden aen vertrecken;
Ick, fonder ergh en uytermaten Ilecht,
Sach noch al niet waer heen dit wilde ftrecken.
Maer als ick quam tot aen uw ledekant ,
En dat ick fagh, ghy hadt geen luft om eten ,
Maer fpraeckt alleen van uwen geylen brant,
Doen heb ick eerft van uw bedrogh geweten.
O flimme tongh, hoe hebje doen gevleyt,
Otn my te doen 'k en weet niet wat gelooven!
O loofe mont, wat hebje niet gefeyt,
Om met gemack mijn eer te mogen rooven !
Maer ick, verfchrickt van foo een vuyl bejach,
Sey wat ick kon, om wegh te mogen raken :
Maer fchoon ick dee al wat ick immer mach,
Ghy quaemt met kracht mijn teere fchoot genaken.
Maer, dat noyt maeght haer leven is gefchiet,
Stracx naer het werck, foo kreegje quade laymen,
Een van uw volck die quam op uw gebiet,
En dede my uw bed en kamer ruymen;

Den fiimmen guyt, (lie greep mijn bonten rock,
En fcheen het kleet naer hem te willen trecken :
Hy beet my toe, en al in fchamper jock,
Yet dat ick noyt mijn leven fal ontdecken.
Ick, ganfch ontftelt door noch een Hummer quaet,
Gingh 't maeghde-kleet aen hondert ftucken fcheuren,
Om dat voortaen dat fuyverlick gewaet,
My, nu onteert, niet meer en magh gebetiren.
Al is mijn hooft tot foeten reuck gewent,
Ick heb mijn hayr geftroyt met ftof en asfen :
Geen rieckend' fteen en isfer meer ontrent,
My kan geen reuck of cierfel langer pasfen.
Daer gae ick heen tot fpot van alle man,
Daer hoortmen 't Hof van al den handel fpreken,
Daer lijt mijn ziel meer alsfe lijden kan ,
Daer fchijnt mijn hert van druck te moeten beeken.
0 koninghs foon! wat hebje nu gedaen,
Ghy maeckt van 't Hof een poel van alle fchande;
De koningh felfs die wort uw roffiaen ,
En ghy een boef, de flimfte van den lande.
'k En weet geen mont, die u niet vloecken fal,
Waer oyt de faem van mijn verdriet fal komen ;
Ghy hebt een maeght, een duyve fonder gal,
Haer befte pant, haer luyfter afgenomen.
Och! waer het quaet gefchiet door mijne fault,
En ick onteert door fotte minne-vlagen,
Ick fou dit leet verfetten met gedult,
En nemen 't op gelijck verdiende plagen.
Maer als een menfch onfchuldigh ftraffe lijt,
Dat gaet hem in, oock boven alle fmerten :
Wat my belanght, o maeghden! wieje zijt,
Ick gingh hier in met onhevleckter herten.
Ick dacht te gaen ontrent een fiecken menich ,
En dat uyt laft des konincx mijnen vader;
Maer al dit gingh na.e uwen herten wenfch ,
En fief, ghy wert een boef, en een verrader.
Maer onfe God, die in den hemel fit,
Wiens fuyver oogh geen vuyl en kan verdragen ,
Die fal uw hert, in vuylen brant verhit,
Te fijner tijt, in voile maten plagen.
Ghy fult my fien in uwen hoogften noot,
En dan eerft recht uw vuyle daet bepeyfen,
Als u de ziel, verwonnen van de doot,
Met angft en fchrick fal in het duyfter reyfen.
Noch fegh ick dit tot uwe fnoode daet,
Terwij1 ick moet in Itaege tranen fterven
Ghy fult gewis, hoe dat het immer gaet,
Ghy fult van God geen drooge doot verwerven.
Gelijck mijn oogh als ganfche beeken ftort,

MAEGHDE-KLACHTEN: ABISACH.

Soo fal uw bloet oock eens daer 'tenet' vlieten.
0 vuyle luft! uw vreught is bijfter kort,
Maer naer u volght een al te langh verdrieten !
Nu, Heer, ghy weet, 'k en had geen dertel bloet,
'k En liet noyt loft mijn eerbaer hert genaken:
Vermits ick hier geduerigh treuren moet,
Wilt my hier na voor eeuwigh vrolick maken!
Andere fchoon minder vryheden en dienen al mede niet
toegeftaen, al mede niet fijnde fonder merckelick gevaer.
't Is clan beter voor alle eerbare jonge lieden Karen houbaren tijt waer te nemen, en rich te verfellen met haers
gelijcken; want dat is de befte grontflagh om vriendelijck
onder een te leven. Vogels van eener veren vliegen geerne
te famen. —By defe gelegentheit, gunftige vrienden, voegen
wy hier op defe klachte, de klachte van Abifach van Sunem,
een van de fchoonfte jonck-vrouwen in haren tijt van
geheel Ifraël. Al de fwarigheden haer overgekomen fal de
verftandighe lefer konnen mercken , door een ongelijck
houwelijck veroorfaeckt te wefen. Haer klachte is op fangh
geftelt, ten verfoecke van de Haeghfche jonck-vonwe,
voren geroert; leeltfe of finghtfe, foo het u belt gevalt:
KLACHTE

VAN

ABISACH VAN SUNEM,

OP DE DOOT VAN ADONIA,
STEMME :

KONINCKS DAVIDS SONE.

0 faux arrant! 0 langlle mentenrac f e!
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Maer hoort doch eens, wat dat'er kan gebeuren,
Hoort, wat mijn vrient te voren dede treuren,
En wat by noch beklaeght :
Ifraels vorft, nu out en wonder fwack,
Nu flechts alleen genegen tot gemack,
Die focht een jonge maeght;
Niet die hem mocht omhelfen in haer armen,
Maer die hem flechts de voeten mocht verwarmen ,
Wanneer de nacht genaeckt;
Dit wert terftont gemelt aen alle kant:
Dies zijnder ftracx, door al het gantfche lant,
Veel boden uyt gemaeckt.
Men focht met ernft, in vlecken en in fteden,
De foetfte mont, de beft gemaeckte leden ,
Die eenigh wenfch geniet;
Maer ick en had mijn leven noyt gedaeht,
Dat in het fpel ick ftont te zijn gebracht.;
'k En had die hoogmoet niet.
Maer even-wel ick wert'er toe-gekoren;
Dies heeft mijn vrient fijn befte pant verloren,
En ick mijn tweede ziel.
ick wert in heeft den koningh toegebracht,
Daer vont ick niet als trots en hooffche pracht,
En niet dat my beviel.

0 liftigh Hof, o winckel van gebreken!
0 hooge fchool van alle flimme ftreken!
0 poel van ongeluck!
Och! waer ick noch gelijck ick eertijts plagh ,
Doen ick mijn jeught in hare vryheyt fagh ,
Soo waer ick buyten druck.

Ick kreegh ('t is waer) gout, peerels, fchoone ringen,
En voile wenfch van alle moye dingen,
Ick woond' in 's koninghs fael;
Maer fiet, den vrient, dien ick van herte min,
En die my kleeft tot aen mijn diepfte fin,
Die mis ick al-te-mael.

Ick was een maeght in ftilheyt op-getogen,
Ick had de tucht uyt 's moeders borft gefogen,
Ick had een reyne jeught:
Mijn vaderlant dat was eene kleyne ftat,
Die niet veel naems, maer weynigh lnyfter hat,
Maer efter foete vreught.

Wat kan nu gout of fchoone peerels geven,
Nadien ick moet aldus geduerigh leven
Een leven fonder luft?
Ick ben een flaef, oock midden in de pracht,
Ick ben een flaef, oock midden in der nacht,
Ick leve fonder ruff.

Ick leefde daer by heufche jonge lieden,
Die my haer gunft en trouwe quamen bieden,
Daer was alree een geeftigh jongelingh,
Aen wien mijn ziel met voile finnen hingh,
En al met vrienden raet.

Als ick fomwijl my wil tot flapen fetten,
Des koninghs dienft die komt'et my beletten;
Dies lijd' ick ftaege pijn.
Ick vind in 't bed een out en quelligh man,
Die geen vermaeck of fprake lieden kan,
Hoe kan ick vrolick zijn?

Maer fret, mijn glans, mijn jeught, mijn frisfe leden,
By al het volck als wond'ren aengebeden ,
Sijn oorfaeck onder pijn.
Och! had ick noyt in fchoonheyt uyt-gemuyt !
Ick ware nu, ick waer een lieve bruyt,
En wat ick wenfch te zijn.

'k En ben niet geyl, 'k en fal 't oock nimmer wefen,
Maer dus te zijn en heb ick noyt geprefen,
Noch oock mijn ganfch geflacht.
Een aerdigh kint, de vrucht van mijne jeught,
Mijns vaders wenfch en mijnes moeders vreught,
Dat wort van my verwacbt.

En dat in ware daet;
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Maer fiet, de vorft verlaet dit droevigh
Dies ben ick weeuw', en efter maeght gebleven;
Daer fit ick in den rou!
Maer fiet, een fray, een jongh, een moedigh vorft,
Die toont dat hy na mijne fchoonheyt dorft,
En biet my fijne trou.

Doch 't is te laet hier over weer te klagen,
Ick moet het pack geduldigh leeren dragen,
Dat my is opgeleyt.
Maer evenwel in druck en tegenfpoet,
Soo doet'et noch aen droeve finnen goet,
Wanneer het ooge fchreyt.

Dit heeft mijn leet ten vollen weg-genomen:
Ick docht, ick was tot mijne wenfch gekomen ,
Maer wat een vreemde flagh!
Ach! doen de prins dit houwelick verfocht,
Hy wordt gedoot en om den hals gebrocht,
En al op eenen dagh.

Ick ben nu weeuw' van twee verfcheyden vorften,
En daer en foogh noyt kint aen mijne borften,
Siet, wat een ongeluck!
Maer dat my geeft den alderfwaerften flagh,
Is, dat ick noyt mijn leven trouwen magh:
Wat, dat's een fchellem-ftuck!

Maer hoort doch, wie dit onheyl heeft bedreven:
Sijn broeder felfs die bracht hem om het leven ,
0 fellen overmoet!
Hy die het rijck fijn broeder onder nam,
Is al te licht op fijnen broeder gram,
En ftort het edel bloet.
0 son, o maen! u roep ick tot getuygen,
Kan dat een menfch uyt vrouwen borften fuygen ,
En mach het foo beftaen?
0 hooghfte God! die alle dingen fiet,
En princen felfs hebt onder uw gebiet,
Siet defe rancken aen.
De jonge vorft, met wien ick ftont te paren,
Was 's konincks foon, en dat van ouder jaren
Als iemant van het bloet:
Sijn moeder was een uytgelefen vrou ,
En heeft geleeft in onbevleckte trou,
En met een reyn gemoet.
Maer die het rijck nu tot fich heeft genomen ,
Ey, fegh een revs van waer is die gekomen,
En let op fijn bedroch :
Sijn moeder was een overfpeeligh wijf,
Eerft maer gebruyckt tot enckel tijt-verdrijf;
Het ander fwijgh ick noch.
Hy maer een kint, die heeft hem later, kroonen,
En komt alree fijn harde finnen toonen
Met defe wreede daet.
Is 't niet genoegh, dat hy het rijck befit,
En doet hy noch fijn eygen broeder dit?
Siet, waer dit henen gaet!
Is God op my of mijnen vrient verbolgen ,
En moet het rijck een jonger Pone volgen,
Wel laet'et foo gefchien ;
Maer laet een prins ten minften dit gefagh,
Dat hy voor hem een vrouwe kiefen
Dat hy magh vreughde fien.

Dit feyt de prins, en even alle menfchen,
Die in het Hof om ftaet of voordeel wenfchen,
Dit roept men door het ]ant.
Wie na my ftaet, die taft al nae de kroon :
Dies is de doot voor hem een feker loon;
Siet daer mijn droeve ftant!
Ach! niet een menfch en dient voor my te fpreken ,
Die niet en wil fich in perijckel fteken
Van haeft te zijn gedoot!
Want foo het flechts een hooffchen lincker Iiet ,
Dat eenigh menfch my gunft of eere biet,
Die is in hooge noot.
Wel ick, die was een van de fchoonfte maeghden,
Die oyt een man door foet gelaet behaeghden,
En mach noyt moeder zijn;
Geen aerdigh kint, tot aen de bleecke doot,
En (alder oyt vercieren mijnen fchoot;
0 druck, o (ware pijn!
Nu hoort een woort, o dochters uyt de fteden!
Leeft even daer, met uw beroep te vreden ,
Dat is uw koningrijck;
Wilt ghy met luft verflijten uwen tijt,
131ijft in de ftaet, gelijck ghy heden zijt,
En paert met uw's gelijck.
In hooffche pracht, in koftelijcke fteenen ,
En is geen luft, gelijck de lieden meenen
Maer niet als enckel fchijn ;
Ghy, zijdy wijs, verciert uw frisfche jeught
Met eerbaer root, en met de ware delight;
Dat moet uw cierfel zijn.
Gewisfelijck , vrienden, wie dufdanighe klachten wet
overweeght, die fal gewisfelijck konnen oordeelen, dat het
beter is by den uyl gefeten, als met den valck gevlogen.
Maer om van alle foorten van Maeghde-klachten eenige
te hebben , foo volght bier achter een vorftelijcke maeght
die niet en klaeght overmits fy qualick gehout is geweert,
of vermits fy een ongelijck Houwelick heeft aengegaen ,
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van gelijcken niet vermits fy te laet ten houwelick is
befteet; maer ter faecke van een ander ongelegentheyt, die
fe u heft fal openbaren, foo ghy defelve hare klaeghredenen
hier wilt hooren feggen of finghen. Vrienden, overweeght
haer klachten, ende leert daeruyt, dat (hoe het gaet) de
werelt in verwerringe en geduerige veranderinge beftaet,
en niet anders uyt en brenght als ydelheyt ende verknyfinge des geefts :
KLACHTE VAN DE DOCHTER JEPHTE.
STEMME:

Quiton: ce Manx point d'honneur.

Hoe wifpeltuerigh is het rat
Van alle dingen hier beneden !
Daer komt in haeft men weet niet wat,
Dat maeckt een vrolick hert t'onvreden;
Ach! 't hooghfte luck Wort enckel druck ,
Oock eerder iemant weet de reden.
Schoon dat men fomtijts is verheught,
Het zijn alleen maer korte pofen :
De pijn is dichte by de vreught,
De prickels by de fachte rofen;
Ach! wat nu bloeyt En luftigh groeyt,
Is Licht op eenen nacht vervrofen.
Dit magh ick feggen, droeve maeght!
Dit magh ick heden wel betreuren;
Want daer een yeder over klaeght,
Dat heb ick heden Lien gebeuren :
Ach! eer en vreught En lull, en jeught,
En zijn maer roock, en fiechte leuren.
Het gantfche rijck, dat was verblijt,
Om dat de vyant was geflagen,
En ick vont op dien eygen tijt
Hier in het meefte wel-behagen;
Mijns vaders hant Had aen het Taut
Dien grooten zegen opgedragen.
Al wat de naem van maegden droegh ,
Dat wou terftont ontrent my wefen;
En wie zijn oogh rimer op my floegh ,
Die heeft mijn hoogh geluck geprefen ;
Dies isfer fanck, Met lof en danek ,
Door al de fteden opgerefen.
Maer toen ick by mijn vader quam,
En hem omhelfde met verlangen ,
Het eerie, dat ick daer vernam,
Sijn tranen op fijn droeve wangen;
Hy fcheurt fijn kleet, Met herten - leet ,
En ftaet als van de doot bevangen.
Daer is mijn gantfche vreught geftoort,
Ick ftont onfeker wat te maken,

Eylaes! ick boor een felfaem woort,
Dat my de ziele quam te raken;
My wort gefeyt, Met kort befcheyt:
Ghy fult de doot haeft moeten fmaken.
vader, als hy toogh in 't velt,
En fagh des vyants groote machten,
Heeft, als een kloeck en moedigh helt,
Aldus gefeyt in fijn gedachten:
Wat my ontmoet, en eerft begroet,
Dat fal ick God ten offer Ilachten.
Uw

En fiet, ghy waert het eenigh kint,
Die eerft van al hem quaemt te fpreken ;
Dies is hy nu gantfch ongefint,
En in den druck geheel befweken;
Maer 't is te laet, 0 droeve daet!
Soo hoogen woort is niet te breken.
Wel, moet ick dan, ellendigh menfch!
In mijne teere jaren fterven?
En fal mijn moeder haren wenfch,
Mijn foeten trou-dagh, moeten derven?
0 quade Ilagh, en droeve dagh!
Sal niemant vreught van my verwerven?
Wat baet my nu dees fchoone kans?
Wat is voor my dien grooten fegen?
Wat is, eylaes! mijns vaders glans
Als tot den hemel opgeftegen?
Het echte bedt Wort my belet,
En my is maer een graf verkregen.
Wat gingh, eylaes! mijn vader aen,
Den Heer ten offer op te dragen,
Die eerft hem fou te moete gaen?
Ach! dat was al te vreemt te wagen ,
Dat was voorwaer Een groot gevaer,
Dat ick voor eeuwigh moet bekiagen.
Dacht by niet, dat fijn eenigh kint
Hem eerft geluck fou komen bieden,
En dat ick, fnelder als de wint,
Sou by hem zijn voor al de lieden ?
Siet, hoe de man Oock feylen kan,
En wat een menfehe kan gefchieden!
Wie heeft zijn leven oit verftaen,
Dat aen dat reyn en eeuwigh wefen
Een maeghden-offer is gedaen?
Voorwaer, noit menfch heeft dat gelefen:
God is te goet, Geen menfchen bloet
Is by den Heere oit geprefen.
Een nedrigh hert, een reynen geelt,
Dat zijn al beter offeranden,
Als eenigh menfch of eenigh beeft,
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Die immer op een autaer brander ;
De groote God, Liefd' fijn gebodt,
Hy eyft die niet van menfchen handen.
Maer waerom fegh ick dit en dat,
En wil mijn vader fchuldigh maker?
'k En heb het ftuck niet wel gevat,
En 't zijn voor my te groote faken;
't Is Godes werck, Na dat ick merck,
Die heeft ons' hooghmoet willen ftaken.
Mijn moeder is nochtans geftoort,
Daer zijn'er die hier onder (token;
Sy noemt dit ftuck een wreede moort,
En heeft hier op wel hart gefproken;
Maer 't harde woort Gaet efter voort,
't En kan by niemant zijn gebroken.
Ach! 't is voor my een hart gelagh,
Dat ick mijn ouders hoore kijven;
Dies roep ick, wat ick roepen magh:
Ey moeder, laet uw fchelden blijven!
Ick ben bereyt, Te zijn geleyt
Daer my het lichaem fal verftijven.
Ach! laet doch of van dit gefchil,
Ick ga my tot de doot bereyden ,
Ick fie het is des Heeren wil,
Dat ick fal uyt de werelt fcheyden.
Ghy dan, o God! Mijn eeuwigh lot,
Wilt my in uwe rufte leyden.
Maer 't is genoegh van dit geklagh,
Vaert wel voor eeuwigh, mijn gefpelen !
Ghy Cult op mijnen bruylofts-dagh
Geen Poet gedicht, geen deuntje quelen ;
Wilt, voor die vreught, Mijn teere jeught
Aen God met uw gebedt bevelen.
Ick voege hierby een byfondere klachte, die (wel opgenomen zijnde) vry mede haer bedencken heeft in veelderhande gelegentheden:
KLAEGH-LIEDT

VAN

HAGAR,

ABRAHAMS MAEGHT.
Uyt het 16 en 21 cap. Genefis.
OP DE STEMME van den 116

Pfalm.

Ick ben benaut tot aen mijn droeve ziel,
Ick ben ontftelt in al mijn ganfche leden,
En (na my dunckt) ick hebbe goede reden ,
Mits ick foo ras en foo ellendigh viel:
Ick was een bloem, een onbefproken maeght,
Ick was feer jongh in Abrams huys gekomen ,
Die heeft, eylaes! mijn befte pant genomen ,
Dat my nu eerft tot in het herte knaeght.

Had ick den man tot vuylen luft geverght,
Had ick ter fmuyk fijn bedde gaen beloeren ,
Had ick fijn oogh tot my gefocht te voeren,
Of hem misfchien door lichten aert geterght;
Soo waer ick weert te lijden defe pijn,
En van mijn heer en al fijn huyf-genooten
Te fijn verjaeght, te werden uyt-geftooten,
En met een ban aldus geftraft to fijn.
Maer 't is foo verr', dat ick oyt heb beftaen,
Te fijn geneyght tot luft en hoere-treken,
Dat ick daer van met fchrick ben afgeweken,
En op geen man oyt oogh heb willen flaen.
Maer fiet, mijn vrou, die ick ten hoogften acht,
Die heeft my felfs door kracht van lange reden ,
Die heeft my felfs, om defe daet gebeden,
Die heeft my felfs tot haren man gebracht.
Indien mijn heer tot luft my had verfocht,
Ick had gewis fijn voorftel afgeflagen,
Ick had voorwaer, van al 'mijn Leven-dagen,
Mijn reyne jeught aen geenen man verkocht;
Maer doen een vrou, die ick ten dienfte ftont,
Dit vreemt bedrijf genoegfaem quam gebieden,
En dat mijn heer dit even liet gefchieden,
Heb ick mijn jeught ten leften hem gejont.
Ick werd bevrucht, en kreegh een aerdigh kint,
Ja, kreegh een loon van wonder fchoone leden,
Dies was mijn heer to bijfter wel to vreden,
En ick van hem voor allen feer bemint.
Ick was hier na niet meer een flechte maeght,
Die haer bemoeyt met fchueren ofte wasfen;
'k En hoefde noit op iemants dienft to pasfen,
Vermits het felfs mijn vrouwe foo behaeght.
Men had my lief om mijn gewenfte vrucht,
Ick moeft het kint met eygen borften foogen,
Dat gingh mijn ftaet al wederom verhoogen,
Ick was ontfien en overal geducht;
Daer was niet goets, dat op de tafel quam,
Of my wert ftracks een deel daer van gefonden,
Het ganfch germ dat fcheen te zijn verbonden
Alleen to doen, daer ick vermaeck in nam.
Ick mocht voor al van niemant zijn geftoort,
Op dat mijn fogh doch niet en fou verhitten;
Ick moeft al ftaegh op fachte rofen fatten,
En niemant fprack tot my een vinnigh woort.
Het kint dat vies en wert allenxkens groot,
Men gaf het toe bynaeft in alle faken,
Ten mocht het fchier by niemant qualick maken,
En fiet, het was de vrucht van mijnen fehoot.
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My dacht, ick mocht nu vry wat breeder gaen,
Dies, fchoon mijn vrou my fomtijts wou fcholieren ,
Ick fteld' het vaft, 'k en hoefd' haer niet te vieren ,
'k En wou geen acht op haer bevelen flaen
Ick dacht, ick had mijn heer nu tot een vrient,
Die fou mijn doen genoegh by haer verfchoonen,
<la, boven dat wel rijckelijck beloonen ,
Want (foo my docht) ick hadde 't al verdient.
Ick wert te fier door al het groot gemack,
Oock was mijn kint gantfch dertel opgewasfen ,
Dies woud' ick naeu op eenigh menfche pasfen ,
Ach! weeld', eylaes! ghy zijt een laftigh pack.
Nu 't is gebeurt dat Sara wert verhooght,
En dat, uyt kracht van Godes milden fegen,
Sy heeft een foon tot hare vreught gekregen,
Oock doen in haer de moeder was verdrooght;
Daer juycht het huys en maeckt een bly gebaer:
Als meerder glans komt aen den hemel fchijnen
Dan moet terftont het minder licht verdwijnen,
Ach! dit wert ick van ftonden aen gewaer.
Mijn kint nam af, hoe meer dat Ifack wies,
Een yder focht met hem voortaen te fpelen,
Dit is my fpijt, en doet mijn herte quelen,
Vermits ick fagh voor my een groot verlies.
Maer Ifmael, gantfch weeligh opgevoet,
En niet gewoon voor eenigh kint te wijcken,
En liet niet af fijn broeder door te ftrijcken,
En queld' hem ftaegh, gelijck de jonckheyt doet.
Mijn vrou wert gram, en gaet, met rijp beleyt,
Aen Karen man den ganfchen handel klagen,
Sy wil van my geen fmaetheyt langer dragen,
Ia drijft, dat ons het huys moet zijn ontfeyt.
Maer noyt en quam in mijn verdwaelden lin ,
Dat Abraham van my fou konnen fcheyden
En mijnen foon uyt fijnen huyfe leyden ,
En evenwel hy deed'et niet-te-min.
0 nachtegael, die op de peuluw lit,
Ghy kont voorwaer te wonder krachtigh fingers !
Ghy kont den geeft van groote mannen dwingen ,
En treft alfoo uw voorgenomen wit.
Het was ganfch vroegh, de guide fonne reel,
Ey Viet, mijn heer quam in mijn kamer treden ,
En ick befloot, uyt lijn geftrenghe reden,
Dat by ons bey een open deure wees :
'k En wil geen twilt ontrent mijn echte bedt,
Om uwentwil, na defen langer drijven,
lek ben (feydt hy) vermoeyt te hooren kijven ;
Maeckt it van hier, en leyt uw lone met.
Hy gaf my broot en water, fonder meer.
Dat was, evlaes! nivn voorraet oin te reyfen;

Kan ick hier op oit fonder tranen peyfen?
0 kleynen loon van foo een grooten heer!
Daer ftond ick doen gelijck als buyten raet,
Ick wou het ftuck voor mijnen heer verfchoonen;
Maer Piet, mijn vrou die quam haer oock vertoonen ,
En, na my docht, vry met een fel gelaet.
Wat fou ick doen? ick gaf een diepen fucht,
En oock mijn kint begon hierom te weenen;
Maer wie ick fagh, die fchenen harde fteenon,
Al wat ick fey, men floegh het in de lucht.
Och! moght ick nu eens klagen na den eys,
Ick hadde vry mijn heere wat te feggen ,
Ick hadde vry op Sara wat te leggen;
Maer neen ('t is belt) ick toome mijn gepeys.
Bedroefde ziel , en maeckt u daer niet vaft,
Laet ons veel eer in onfen boefem delven,
Geen menfch en lijdt als door fijn eygen felven ,
Hebt dan gedult, en draeght uw eygen laft.
Gaet, klimt eens af, en daelt in uw gemoedt ,
Ghy fult eens lien de gront van uwe plagen ,
Ghy hebt, eylaes! geen weelde konnen dragen ,
Ghy hebt uw kint te dertel op-gevoedt:
Ghy waert te trots, en fteld' u boven al,
En hebt veracht al die u eerft geleken,
Het fcheen ghy waert by niemant oyt te fpreken ;
Siet, dus foo komt den hooghmoet voor den val.
Ghy naemt vermaeck ontrent een echten man ,
Daer ghy veel eer uw heere moeft verfpreken;
Maer neen, ghy zijt uyt uwen plicht geweken,
En fmaeckt daer nu de wrange vruchten van.
Schoon iemandt dient, en dat hy by geval
Door heer of vrou verlockt wert tot de fonden,
Hy is daer toe in geenen deel verbonden.
Gods eerfte wet die bint hem boven al.
Noch hebj' het ftuck niet, als het dient, gevat ,
Als ghy fop breedt gaet in uw herte klagen;
Dat ghy als niet van Abram hebt gedragen,
Daer ghy nochtans geniet een groote fchat.
Des Heeren vrees hebt ghy van hem geleert,
Dat is voor al een wonder rijcken fegen ,
Een feker heyl, een licht op uwe wegen ,
Siet, datje daer uw hert niet af en keert.
Wel aen, o God ! aenfiet mijn droeve ziel,
Want in een geeft, bedruckt en recht verflagen ,
Heeft uwe geeft een wonder groot behagen ,
Schoon die wel eer in grove fonden viel.
Ghy zijt mijn trooft, mijn hoop, en gnnfche kracht,
Verloft my doch uyt dit ellendigh wefen ,
En wilt uyt gunft mijn droeve ziel genefen ;
Ghy zijt alleen van wien ick zegen wacht.
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Volght hier, by de Maeghde-klachten uyt het Orate
Teftament genomen, eene uyt het Nieuwe ontleent; de
fake fal felfs fpreken, Lefer, dies meyne ick onnodigh te
fijn , hiertoe yet meerder te feggen :
KLAEGH-LIEDT

VAN DE DOCHTER

HERODIAS,

OP DE GELEGENTHEYT, TOEN SY VAN HARE MOEDER \VAS
VERSOCHT, VAN DEN KONINCK HERODES TE EYSSCHEN

Ick danck hem, wat ick moght, ick boogh my totter aerden ,
Ick noemde dit geval voor my een hoogh geluck,
Ick fey, dat ick fijn gunft bereyt was aen te vaerden,
Maer dat ick dencken moeft op foo een wichtigh ftuck.
De miltheyt van een prins dient fpoedigh aengenomen ,
Dient op to zijn gevat foo haeft als die verfchijnt,
Dewijl die in 't gemeen piagh fchierlijck op te komen ,
En dickwils wederom, gelijck een roock , verdwijnt.

HET HOOFT VAN JOHANNES DEN DOOPER.
STEMME : 0 nuict, jaloufe nuict, etc.

Wat gaet mijn moeder aen? wat mach haer doch bewegen
Dat fy my heden riet tot foo een wreede daet?
Ick ben tot foeten aert, en niet tot bloet genegen ,
Mijn teere ziel verfchrickt van haren fellen raet.
Ick quam tot haer gegaen, met groote vreught bevangen ,
En hoopte boven dien noch meerder herten-luft;
Maer ftracx, na haer gefpreck, foo kreegh ick bleecke wangen,
En wert tot in de ziel bedroeft en ongeruft.
Ick had om bly te zijn voor eerft wel groote reden ,
Ick kreeg des koninghs gunft op fijn geboorten-dagh ;
Ick quam met mijn gevolgh ontrent den vorft getreden,
Ick wenft' hem veel geluex, foo geeftigh als ick magh.
Ick had een nieuwen dans, met wonder fchoone fprongen,
Doen leeren aen het volck, dat my ten dienfte ftaet:
Nu waren wy verfpreyt, dan weder ingedrongen,
En al met goet beleyt en geeftigh op de maet.
En t'elckens als de Fey den prince quam te naken ,
Soo wert hy op fijn hoofs van al ons heyr gegroet;
Een ieder moeft een fprongk als hem ter eere maken ,
En dit gingh naer de konft, en uytermaten foot.
Maer ick, die leyfter was van al de jonge bende,
Wift noch een hooffchen treck, die niemant antlers kon,
Hier door (mits ick den vorft en al fijn wefen kende)
Was 't dat ick fijn gemoet en voile gunfte won.

Ick, pa mijn moeder toe; daer gingh ick openbaren ,
Wat dat'er is gefchiet, en hoe de fake ftaet
En wat my van den vorft is heden wedervaren,
En op het ganfche werck verfocht ick haren raet.
Ick fagh haer groot vermaeck uyt defe tijdingh rapen ,
My dacht foo fchoonen kans wert nau by haer gelooft,
Sy feyde lijckewel: hier dient niet op geflaepen,
Eyft, eyft voor alle dingh, eyft Jan de Doopers hooft;
Laet u, van ftonden aen, dat in een fchotel leggen,
En brengh dien vijfen kop hier veerdigh aen den dagh ,
En laet u defen eyfch by niemant oyt ontfeggen ,
'k En weet geen liever faeck, die my gebeuren magh.
Wel, moeder! defen raet is buyten mijn verwachten,
Sal ick, een teere maeght, gaen eyfchen menfchen bloet?
Sal ick een heyligh man naer lijf en leven trachten,
Aen wien meeft al het volck foo grooten eere doet?
Ach! 't fal ons fellen haet by alle .menfchen baron ,
Indien foo grooten man om onfentwille fterft,
't Is nutter (foo my dunckt) dit hooft te laten varen ,
En dat inijn foete jeught een beter deel verwerft.
Laet my te defer uur gaen eyfchen van den koningli
Of peerels, vorften-dracht, of gout, of diamant,
Of wel een machtigh Plot , een ridderlijcke woningh ,
En noch een groote ftreeck van vet en aerdigh lant.

Hy, door het fpel verheught , heeft eerft het geeftigh weicn ,
Van al den maeghden-rey verheven in 't genteel' ;
Maer heeft met voller mont mijn frisfche jeught geprefen ,
En gaf van al het werck aen my den prijs alleen.
De vorft in defe luym, als buyten hem getogen,
Sprack my in blijdfchap aen:• Ick danck u, fchoone maeght,
Uw hens en foot gelaet dat heeft mijn hert bewogen,
ziel behaeght.
Kom, eyfcht van mijner hant al wat

Of (is dat niet genoegh), foo laet my dan begeeren
Een graeffchap hier ontrent, het befte dat men vint,
Daer op ick naer den eyfch fou ruftigh mogen teeren,
En leven in het Hof, gelijck een koninghs kint:
Of, dat noch beter is (waerom niet klaer gefproken
Hier, daer ick ben alleen, dat my op 't herte lent?
Ick weet wat over langh mijn jonckheyt heeft ontbroken ,
En wat de guile jeught my in het oore feyt;)

Het fal u niet ontgaen wat ghy oock koomt te wenfclien,
Al waer het fchoon de heeft van dit geweldigh rijek :
Ghy zijt nu boven reyck van alle Ilechte menfchen,
Ghy zijt (indienje wilt) den grootften vorft gelijck.
En op dat ick fijn gmfft in vryheyt fou begeeren,
Soo hoord' ick noch een woort, daer nam ick kennis van:
Hy gingh voor al het volck met dieren eede fweeren,
Dat hy my geven fal al wat ick wenfchen kan.

Sou ick den milder prins niet mogen openbaren,
Dat ick voor my begeer fijn neef, een jongen vorli ,
Dat is al beter kans voor mijne groene jaren,
Als dat een wreede ziel naer iemants leven dorft.
Een prins in mijnen arm die fou my beter voegen,
Als foo een bloedigh hooft ontrent mijn teeren fchoot,
Een prins, een jonge prins, die fou my vergenoegen ;
Daer is doch geen vermaeck ontrent de bleecke Boot.
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Maer dit heb ick alreeds mijn moecler laten weten,
Doch met een heufchen mont, en in bedeckte tael;
Dan fy, die (als het blijckt) haer jonckheyt heeft vergeten,
En my niet recht en kent, mifprijft'et al-te-mael.
Sy roept, dat ick den gront van defe groote faken
(Als noch te jongh en dom) niet recht begrijpen kan ,
En ick weet evenwel mijn ftaet alfoo te maken,
Dat my geen dootshooft ,dient, maer wel een ruftigh man.
Maer des al niet te min ick moet het wijf believen,
Lek moet, eylacen! doen, gelijck fy dienftigh vint;
Want fy en wil voor al mijn jonckheyt niet gerieven,
Dies ben ick buyten fpoor en bijfter ongefint.
Nu heb ick groot berou, dat ick mijn teere leden
Oyt boogh tot mal bejagh, en tot het hoofs gedans;
Had ick mijn hert gewent tot tucht en goede zeden,
Dat ware mijne jeught een beter maeghde-krans.
.,lch! by dit vreemt gewoel is veel in oude dagen
lien vloeck, een ftil verderf, een ramp ontrent geweeft;
Men vint'er overal, die noch hier over klagen,
Gelijck men dickmael hoort, of in de boecken leeft:
Als Jephtens eenigh kint quam met haer maegliden danfen,
En niet als op vermaeck, op eer, en voordeel dacht,
Te midden in de vreught, en in de rofekranfen,
Soo wert het aerdigh dier gelijck een beeft geflacht.
En als de losfe jeught te Silo quam te reyen,
Soo heeft de Benjamijt op haer bedrijf geloert;
Eylaes, haer blijde vreught verkeerd' in bitter fchreyen,
En al de vrijfters zijn ten roove wegh-gevoert.
En fchoon ick in dit werck ben wonder wel bedreven,
Als die het recht geheym van alle danfen kali ,
Wat heeft'et al-te-mael, wat heeft'et my gegeven,
Als flechts een bloedigh hooft, en haet van alle man?
\u vrijfters, wieje zijt, leert beter dingen foeken,
Geeft u tot ware delight, en Met tot loofen fcbijn ;
Leert kunften, naer den eyfch, en leeft geleerde boecken,
Dat fal u op bet hooft een beter kroone zijn.

I tier volgen nu, gunftige lefer twee nieuwe Maeghdeklachten. Mijns herten wens en diepfte begeren is , dat
ghy, dat ick, en wie het vorder foude mogen \veren ,
die defelve foude konnen lefen, daermede Iljn voordeel
mochte doen en fish ten goede opnemen. Het werck ons
gunnen wil de alleen goede Godt, in wiens goedertierene
befchuttinge ick u van herten wits defen ben bevelende.
Vaert wel!
UE. Dienftwilligen,
M.

A V l II S.

KLAEGH-LIEDT

OP DE GELEGENTHEIT VAN LUCILLE, DOCHTER VAN DEN
KEYSER MARCUS AURELIUS , TEN TIJDE DE SELVE
VAN EEN NAELDE GEQUEST ZIJNDE, BUYTEN
VER1VACHTINGH QUAM TE STERVEN.
SrvithE

don 103 Pfalm.

Wat fwarter wolck komt over my gedreven!
Mijn bloet verfchrickt, mijn ganfche leden beven,
Mijn jeught verdwijnt, mijn droeve fiele treurt.
Wie heeft'er oyt (of ver of na gefeten) ,
Wie heeft'er oyt foo vreemden ftuck geweten
Als my (eylaes!) op heden is gebeurt ?
Een aerdigh werck eerft in het lant gekomen ,
Dat was by my met luft ter hant genomen,
Mits ick daertoe ten hoogften was gelint:
Ick breyd', ick ftack, ick weefde met de naelde,
Soo dat ick kruyt en nette beelden maelde,
En wat de kunft noch vorder ondervint.
Maer toen ick 't werck was befigh op te maken ,
Soo quam de punt der naelde my te raken,
Doch (naer het fcheen) de fteeck was niet te diep,
Ick even-felfs en kon niet anders weten ,
Of 't was een wond als van een vloo gebeten ,
Te meer, dewijl geen bloet daer uyt en liep;
Maer ftracks daer aen, foo wert mijn hert beftreden
Met grilligh bloet en koude door de leden ,
Die (foo my docht) door al mijn aders joegli.
Het fcheen een koorts, of quade lucht te wefen
Die my in 't lijf quam haeftigh opgerefen,
Soo dat mijn hert hier over ganfch verfloegh.
Men liet in haeft mijns vaders doctor komen,
Die heeft mijn hant van ftonden aen genomen,
En Focht de plaets daer in ick was gewont;
Hy gingh met ernft mijn pols en aders voelen,
En inits hy vont hoe my de geeften woelen,
Soo fagh men ftracx dat hy verlegen ftont.
De man verfloegh, en 't was aen hem te mercken,
Hoe vreemt in my de binne-krachten wercken;
Dies riep by uyt: Ach! 't is hier al verkerft;
O frisfche jeught van duyfent uytgelefen,
Wat voor een Bruck fal dit uw vader wefen!
tiw ziel verdwijnt, uw jeughdigh herte fterft.
Daer is geen falf, die u fal konnen baten,
Ghy moet uw vreught en foete jonckheyt laten,
Vermits de doot uw leden over-ftort,
Hebt ghy misfchien aen iemant wat te feggen,
Wilt ftracx in ernft uw faken overleggen,
Want voor gewis uw tijt is veel te kort;
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Wie dat men vraeght , of wie men laet ontbieden ,
Een yeder feyt : Het moet alfoo gefchieden ,
De wijlle felfs zijn buyten alle raet;
Het gift, alreets tot aen het hert gekomen ,
Heeft oock het breyn ten vollen ingenomen ,
Soo dat de doot als voor de deure ftaet.

Wont ghy alreets in defen boefern fchieten ,
Die eerft fijn deel op aerden moet genieten?
Die eerft begint te treden in de vreught?
Ey, laet my doch, eer ghy my komt genaken ,
Ey , laet my doch de werelt eenmael fmaken ,
En pluckt niet of de knop van mijne jeught.

O droeve ftem ! en onverwachte reden !
O harde ftoot ontrent mijn teere leden!
0 felle fagh! o vreemt en droevigh Ruck!
Met ick alreets ter aerden neder-dalen,
En aen den poel van 't fwarte water dwalen ?
Dat is voorwaer een deerlick ongeluck.

Ghy hadt misfchien gelijck om my te quellen ,
Om leet te doen, en in het graf te vellen ,
Had ick gedaen dat maeghden niet en voeght;
Had ick gejaeght , gekaetft , gebolt, gereden ,
Of aen den dans verhit mijn teere leden,
En dat ick ftorf, ick ware vergenoeght.

Ick ben een maeght van keyferlicken bloede ,
Van lichaem fchoon, en hooge van gemoede ,
Ick ben een roos als in haer eerfte glans;
Daer fijn in 't rijck wel hondert jonge v-orften ,
Die naer mijn jeught en fchoone leden dorften ,
En hulde doen aen defen maegde-krans.

Maer nu ick heb de jeught van mijne dagen
Niet af-geflonst , niet in den wint geflagen ,
Niet buyten recht of tegens aert gebruyckt ,
Waerom fal ick geen langer tijt verwerven ?
Waerom fal ick foo veerdigh moeten fterven ,
Eer fchier ter deegh mijn bloempje Lich ontluyckt

Maer onder al foo wort' er een gevonden ,
Die heeft aen my fijn edel hert gebonden ,
Die heeft aen my fijn echte trou verpant ;
Ick wederom , ick heb mijn teere !Innen ,
Door trou wen dien ft , oock laten overwinnen ,
En voel met hem gelijcken minne-brant.

Ick heb gedaen gelijck de maeghden plegen ,
Tot jacht of peert en was ick noyt genegen ,
Maer tot een Itil en jufferlick bedrijf:
Noyt menfch en fagh dat ick in bosfen dwaelde ,
Mijn fpel en tuft dat was een teere naelde ;
Hoe koom ick dan foo veerdigh om het lijf?

Wat fat den helt , wat fal hem over-komen ,
Als my de doodt fal hebben weg-genomen ,
En in het graf foo vinnigh ne(lr-gedruckt
Wat fal de prins, wat fal by doch bedrij yen?
Hy fal gewis niet in het leven blijven ,
Als ick van hem fal wefen afgeruckt.

Ey lieve doot, wilt onfer doch ontfermen,
En hoort mijn liefs en mijn ellendigh kermen ,
Want dit verdriet is onder ons gemeen ;
Indienje my het leven wilt vergonnen ,
Ghy hebt in my een jongen prins gewonnen ,
Maer doodt ghy my , ghy doodt'er twee in een.

O felle doot, hoe ras zijn uwe gangen !
Hoe rau en hart, hoe droevigh uwe prangen ,
Voor die met Tuft noch in de werelt leeft !
Waer toe komt ghy een jonge maeght verrasfen ,
Die vreught en fpel al beter fou de pasfen ,
Als 't bitter fogh , dat ghy te drincken geeft

Doch wat ick roep , de doodt is fonder ooren ,
Sy wit oock felf geen maeghde-klachten hooren ,
Sy vyert noch jonck , noch fchoon, noch edel vleys.
Ick voel och arm! mijn gantfche lijf verftijven ,
Ick voel het gif tot in mijn herte drijven ,
Mijn ban ge ziel bereyt haer tot de reys.

Ey lieve, gaet en voeght u tot de menfchen ,
Die om het graf van gantfcher herten wenfchen ,
Of uyt verdriet of om haer ouden dagh ;
Daer fal men u, als met een groot verlangen ,
Daer fat men u met enckel vreught on tfangen ,
duyft als een menfch fijn be fte vrienden plagh

De doodt en part op geen gekroonde koppen ,
Sy komt foo wel aen hooge toren s kloppen ,
Als aen een hut van ftroo of rijs gebreyt.
Sy komt foo wel de foete jeught beftrij den ,
Als die het beet van oude dagen lij den ,
Het fpoock is blint , 't en kent geen onderfcheyt.

On trent de jeught en in de guide zalen ,
Daer konje niet als grooten on danck halen ,
Want fief, men fchrickt daer van uw blooten naern ;
Ghy fult hier na my beter mogen voegen ,
Als my dit lijf de rimpels fullen ploegen ,
Dan ben ick eerft tot uwen roof bequaem.

Wat is een menfch, en al fijn moedigh wefen?
Wat is een kroon , van yeder een geprefen ?
Wat is de jeught, die ons foo luftigh fchijnt ?
Eylaes! een damp gedreven van de winden ,
Die metter haeft niet meer en is te vinden ,
Eylaes! een bloom, die in der haeft verdwijnt..
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Wie kan op ftaet of adel fich verlaten?
Wien kan of goet Of fchoone leden baten?
Wie kan fijn jeught bevrijden van de doot?
Ick heb het al naer vollen eyfch befeten,
En niet-te-min foo legh ick hier verbeten,
Ick ben, och arm! in mijnen leften noot.
Wat magh een menfch van trots en hoogmoet fwellen?
Een naelde-prick die kan hem neder-vellen,
En al fijn pracht doen zijgen in het graf;
Daer zijn wel eer,, daer zijn'er oingekomen,
Die maer een hayr en hadden in genomen,
Och vrienden, 'let, wy zijn maer enckel kaf!
Maer ick befwijck, ick kan niet langer fpreken ,
Och! mijn geficht begint alree te breken,
Koom, treet wat toe, mijn trooft en weerde vrient!
Koom, lieve, koom, en wilt mijn oogen luycken,
Laet my uw dienft noch defe mael gebruycken ,
't Is voor het left, dat ghy my heden dient.
Maer wilt voor al, aen uw bedroefde wangen ,
Den leften kus van uwe bruyt ontfangen,
Als tot een loon van al uw laugh gequel;
Uw rnont die fal, in dit ellendigh groeten,
Mijn droeve liel op haer vertreck gemoeten;
Ach! ach! ick fterf, ghy, vaert voor eeuwigh wel!
KLACHTE VAN DE VIJF DWASE MAEGHDEN,
vermelt in 't 25 Cap. van d' Euangelift Mattheus.
STEMME:

0 nuict , jaloufe mitt.

Hebt ghy oyt eenigh menfch voor defen hooren klagen
Van onheyl, quaet beleyt, of ander ongeval?
Koomt, hoort te defer tijt van onfen druck gewagen,
Want die gaet wonder hoogh, en verre boven al.
Wy waren onder een tien uyt-gelefen maeghden ,
In Zions hooge zael te famen op-gevoet,
En, mits wy aen het Hof in onfe jeught behaeghden ,
Soo werden wy geleert, gelijck men jonckheyt doet.
De groote Bruydegom, de Koningh aller rijcken ,
Die had ons over langh genoot tot fijne feeft,
Sijn raet was, geenen tijt te vaten overftrijcken ,
Maer ftaegh bereyt te zijn met onvermoeyden geett.
Oock gaf hy dit bevel, dat wy met reyne lampen ,
Van oly wel verfien, hem tegen fouden gaen;
Hy wou een helder licht, en geen onguere dampen,
Vermits geen vuylen brant voor hem en kan beftaen.
Hy ftelde geenen dagh, wanneer by zoude komen,
Maer dat hy komen fou , dat had hy vaft gefet;
Hy riep dat alle tijt ons diende waer-genomen,
En dat op ons beroep ten naeuften dient gelet.
De vijf uyt ons getal, die hebben defe reden
Tot in het diepfte mergh van hare ziel gedruckt,

Sy paften op haer licht, met onvermoeyde leden,
En dat heeft nader-hant haer wonder wel geluckt.
Wy vijve lijckewel begaven onfe finnen
Tot dwaesheyt, tot gemack, tot alle dertel fpel;
Wy lieten onfen geeft door luften overwinnen ,
En dat gaf nader-hant ons wonder droef gequel.
Wy riepen even-ftaegh, dat voor ons licht te forgen
Niet al te noodigh was, of immers noch te vroegh,
Wy raemden tot het werck geftaegh een nieuwen morgen,
En hadden (foo het fcheen) geduerigh tijts genoegh.
De Bruydegom, die fcheen van onfe kuft geweken,
Hy quam niet tot het feeft, of in zijn machtigh rijck;
Dies zijn'er onderwijl veel dagen overftreken ,
En fiet, een (ware flaep bevingh ons al gelijck;
Maer in den middernacht, toen alle dieren Lliepen,
Soo wert'er een gedruys door al de lucht verfpreyt,
Daer rees een groot gewoel, des Koninghs boden riepen :
„De Bruydegom genaeckt, een yder zy bereyt!"
Hier door heeft ons de flaep van ftonden aen verlaten,
En yder gaf haer op, en fnelde na de reys;
De vijve waren wijs , en namen hare vaten,
Geciert met helder licht en oly naer den eys,
En door het fnel geroep in haeften op-gerefen,
Verfchenen op het feeft met over-fchoonen glans;
Sy toonden al gelijck een bly en vlijtigh wefen,
En hadden om het hooft een groenen maeghden-krans.
Wy vijve van gelijck, om mede wat te fchijnen,
Gebruyckten bloem-gewas en even maeghde-kruyt;
Maer fiet, ons flickerlicht dat gingh terftont verdwijnen,
Ons luyfter heeft gedaen , ons lampen gingen uyt.
Daer riepen wy met ernft : 0 lieve fpeel-genooten!
Geeft ons loch eenigh deel van dat uw lampen voet;
Maer ftrax wert ons gefeyt: Wy rnochten ons ontblooten
Van dat door hellen giants ons luyfter geven moet.
Gaet liever in de ftat, gaet uw behoeften koopen,
Om ons niet nevens u te ftellen in gebreck;
Maer t'wijl wy naer de markt, of in de winckels loopen,
Soo komt de Bruydegom en gaet in fijn vertreck.
De maeghden met het licht, die op haer faecken paften,
Zijn met een groote vreught ter bruyloft ingegaen,
Zijn in de guide zael ontfangen by de gaften,
En ftracks wert achter haer de deure toe-gedaen.
Wy, na dit was gebeurt, ten leften aengekomen,
Gaen kloppen aen de deur, en riepen met verdriet;
Maer hebben uyt de vreught een droeve ftem vernornen:
„Vertreckt wie datje zijt, want ick en ken u niet."
Ach! ach! geen menfchen tough is machtigh uyt te drucken
\Vat voor een bitter leet toen rees in onfe ziel,
Wat voor een diepe fmert ons finnen quam verrucken,
Soo haeft het droevigh woort ons op het herte viel.
15f>
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Wy ftonden van den fchrick aen alien kant bevangen ,
Ons geeft die was geftelt als in den leften noot ,
En na het eerfte wee al weder nieuwe prangen,
Eylaes! ons minfte lit dat voelt een ftaege doot.
Ach! van den Bruydegom te werden afgetogen,
Dat is het hoogfte leet, dat iemant dencken kan,
Te feggen hoe het wroeght, is buyten ons vermogen,
Ons' ziele die verdwijnt, ons herte fmelt'er van.
Maer fchoon wy alle ftaen met tranen overgoten,
En dat het droef geval ons in het herte fnijt,
De deure niet te min, de deure blijft gefloten,
En dat (o fwaer verdriet!) en dat voor alle tijt!
De deure van een maeght (gelijck wy eertijts fagen
In onfe foete jeught) die fluyt oock wonder vaft;
Maer door een foet gevley, of door een bitter klagen,
Ontluycktfe menighmael voor haren droeven gait:
met een verfche roos of edel kruyt befteken,
Of met het foet geluyt van fnaren-fpel vereert,
Heeft dickmael (fonder kracht) haer open laten breken,
En al het vorigh leet in blijtfchap omgekeert.
Maer defe (tale deur en laet haer niet bewegen,
Schoon iemant op de luyt, of op fijn boefem ftaet;
Het is met haer eylaes! voor eeuwigh foo gelegen,
Dat zy met diamant wel hart verfegelt ftaet.
Sy,

Pus of wy nu ter tijt haer Plot en grendels vleyen ,
Of dat een ftaegh gebet haer onfe zielen biet ,
Of dat wy dagen langh veel droeve tranen fchreyen,
Haer poften zijn metael, en die en hooren niet.
Wie kan het groot verlies, wie kan het recht bemercken,
Als die het even felfs in fijnen boefem voelt?
Die weet alleen, die weet hcle fijn gedachten wercken,
En hoe fijn bange ziel geduerigh leyt en woelt.
Ach eeuwigh is eylaes! een lenghte fonder palen,
Een ruymte noyt gevat by geeft of geeftigh man,
Een diepte fonder gront, daer in de finnen dwaelen,
Een hooghte, die geen oogh ten eynde fien en kan.
En feet, dit bitter leet is over ons gekomen,
Vermits wy fonder vrucht verflonften onfe jeught,
Och! och! de nutte tijt, by ons niet waer genomen ,
Stelt ons gantfch buyten hoop van alle foete vreught.
De tijt wert veel geacht een van de flechtfte dingen,
Wort menighmael gefpilt met iet men weet niet wat;
Ey, let eens hoe het volck haer tijt plach om te bringen,
En die is evenwel een onbegrepen fchat.
Men vint'er over al, die hare befte dagen
Verquiften in den wijn, in Tuft, en ydel fpel,
Sy fchijnen haren tijt met manden uyt te dragen,
En Piet , dit brenght de ziel in wonder droef gequel.
Want als het vluchtigh dingh is eenmael wegh geloopen,
Soo keert het nimmermeer tot die het eens vergat;

Men kan geen oogen-blick om duyfent ponden koopen,
Ja, niet om al het gout, dat oyt een Vorft befat.
0 tijt, verloren tijt! waert ghy weerom te krijgen,
Waert ghy eens op een nieu te brengen aen den dach!
Wy wouden met de ziel als in den Hemel ftijgen,
En lijden in het vleefch al wat men lijden mach.
Maer 't is om niet gefucht, ons klagen is verloren,
Al wat ons nu gebeurt en kan niet anders zijn ;
Nu waer 't ons hoogfte wenfch om noyt te zijn geboren,
Maer wenfchen fonder hoop dat is de meefte pijn.
Geluckigh is de menfch, geluckigh boven maten,
Die God hier fijnen tijt noch op der aerden geeft;
Gebruyckt dat hoogh geluck, gebruyckt het t'uwer baten,
Ghy die noch adem blaeft, en in de werelt leeft.
Gebruyckt het naer den eyfch, want uwe korte dagen
Die maker grooten (poet, en doen een fnellen gang;
Gaet vaft in dit geval: men dient hier niet te wagen,
Het lijden is te fwaer, en eeuwigh is te laugh.
KLAEGH-LIET VAN SUSANNA,
ALS SY VAN DE BOEVEN BESCHLT LDIGHT WERT VAN
OVERSPEL.
STEMME : Ha! que le ciel eft contraire i4 ma vie.

Aenhoort, o God! aenhoort mijn droeve klachten,
Aenhoort mijn Item en (jet mijn tranen aen;
Ghy kent alleen mijn hert en mijn gedachten,
En wat ick oit voor defen heb gedaen :
'k En was niet geyl oock in mijn eerfte jeught,
Maer heb my ftaegh ge-eygent aen de deught,
Die was mijn hooghfte vreught.
Maer even-wel foo ben ick hier gevangen,
En wort, eylaes! van overfpel beticht;
Ick ftae en fueht met tranen op de wangen,
Ick wort befchi npt van menigh dertel wicht;
Ick wort in fmaet den Rechter voorgeftelt,
En, of fchoon my geen fchuldigh hert en quelt,
Het vonnis is gevelt.
0 goet gemoet, wat zijt ghy voor een zegen,
Wanneer de menfch in fwarigheyt geraeckt!
Ghy zijt voorwaer een licht op onfe wegen ,
Dat in den druck de finnen vrolick maeckt.
Pus, fchoon ick ftae befpot als buyten eer,
En dat men roept: daer is geen hope meer!
Noch hoop ick op den Heer.
Nu, weerde vrient! die God my heeft gegeven,
En dien ick acht en voor mijn hoeder ken,
Slaet vry een oogh op al mijn vorigh leven ,
Ghy fult'et fien, dat ick onfchuldigh ben.
Als ghy my naemt had ick een fuyver lijf,

MAEGHDE-KLACHTEN: SUSANNA.

En toen ter tijt wert ick een eerbaer wijf,
En foo is 't dat ick blijf.
Ick lie het klaer, ghy houdt my voor onfchuldigh,
En fmelt van druck in dit mijn ongeval;
Maer even-wel en weeft niet onverduldigh,
Denckt dat het God ten leften rechten fal;
Want als lucht, zee, en aerde fal vergaen,
Dan fal ick reyn, en helder als de maen,
Voor mijnen Rechter ftaen.
Dan fal mijn trou aen al de werelt blijcken ,
Tot mijner eer, en fchande van den nijt;
Dan fal de fmaet en al de fpotters wijcken,
De waerheyt is een dochter van de tijt ;
Dan fult ghy Tien aen mijn vernieude fiel,
Hoe dat ick my eens in de werelt hiel,
En noyt in fchande viel.
Eerweerde man, ick wil u God bevelen,
En aen uw gunft ons Poet en eenigh kint;
God heeft ons dat te famen laten telen,
Ick bid u, vrient, dat ghy het doch bemint:
Het is voorwaer, het is uw eygen zaet,
Het is een vrucht, die onfen echten ftaet
Aen u te pande laet.
Nu God, mijn heyl! al moet ick heden fterven
Ick ben getrooft van mijnen leften dagh ;
Laet my alleen maer defe gunft verwerven,
Dat na mijn doot mijn onfchult blijcken magh!
Ick, fchoon alree verwefen by het Hof,
Of wel mijn bloet fal vlieten in het ftof,
Wil melden Uwen lof.
DANCK-LIEDT VAN SUSANNA,
NA HARE VERLOSSINGE.
STEMME

Faions la clarle the folvil.

Op, op! mijn ziel, danckt uwen Godt,
Die ons als nu bevrijdt
Van fchand en fehamper fpot,
De loofe boeven tot een fpijt;
Ghy, mijn pert! Vry van fmert,
Looft hem t'aller tijt!
Ick was verwefen van den Raet,
En daer was fteen geleyt
Met hoopen op de f:raet,
Die my tot ftraffe wert bereyt:
Maer den nijt, T'zijuder fpijt,
Is fijn eyfch ontfeyt.
God leyt den menfch als aen het graf,
En geeft hem aen de doot ;
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Maer laet van plagen af,
En treckt hem weder uyt den noot.
Hooghfte God, 0 mijn lot!
Uw genaed' is groot.
Het liegen is een vuyle daet,
Die, na een korten ftont,
Haer eygen heer verraet,
En even, met een open mont,
Tegen danck, Als uyt dwanck,
Melt fijn loofen vont.
Hierom, foo wil ick faller tijt
Op God mijn oogen flaen;
Al word ick fchoon benijt,
Het fal my noch eens beter gaen:
Wie den Heer Hout in eer,
Sal voor eeuwigh ftaen.
AEN-SPRAKE VAN JOACHIM,
DE MAN VAN SUSANNA, ALS HY DESELVE , VAN DE POOP
VERLOST , WEDER ONTFINCK.
SIEMME: Licht van naijie ziele , fter van den kernel.

Luft van mijn herte, vreught mijner finnen,
God heelt mijn fmerten, en mijn vierigh minnen,
En gaf nieuwe vreught,
Tot luft en trooft van mijn bedroefde jeught.
Och fuyver bloempje, eer van de vrouwen,
Ick magh u weder als de mijn aenfchouwen;
Want als uyt het graf
Is 't dat my God uyt gunft u weder gaf.
Hem wil ick dienen gantfche dagen,
Een danckbaer herte fal den Heer behagen;
Wegh, benaude pijn!
Ick wil met vreught fijn dienaer eeuwigh zijn.
Wy vinden goet (als wel ter faecke dienende) hier te
laten volgen eenighe Klachten, die niet alleen de maeghden
moghen ghebruycken, maer die oock alle menfchen, jonck
en oudt, te pasfen konnen komen. D'eerfte is genomen
uyt den een en vijftichften Pfalm, die de fchrijver van dit
boeck, ten verfoecke van fekere Godfalige jonge lieden
heeft geftelt, op een ftemme aen defelve (foo fy verklaerden) ten hooghften aengenaern wefende, niet met opfet
van den Pfalm eygentlick over te fetten, maer om na de
ftoffe van denfelven een Klaegh-liedt uyt te brengen, ten
verfoecke als voren. Neemt de preuve, lefer, of defe maniere
van doen u wel bevalt:

TREUR-LIEDT.
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TREUR-LIEDT ,
uyt den 51en Psalm.
STEAM :

Quit one ce fafcheux point d'honneer.

Doet my genade , lieve God!
Naer uwe gunft en rijcken zegen ,
Ick heb gebroken uw gebodt,
En daeroin groot verdriet gekregen.
Maeckt , Heere ! my Van fonden vry ,
En leyt my naer uw reyne wegen.
Mijn fonde wroeght my aen de ziel,
En ftaegh foo voel ick mijn gebreken ,
Dies is'et dat ick nederkniel,
En ken my weert te zijn verfteken ;
Want van. u , Heer! En uwe leer
Ben ick gantfch leelick afgeweken.

En kan u , God , geen eer bewijfen ;
Een droef gemoet, Dat boete doet ,
Dien offer fult ghy noyt mifprijfen.
Doet Sion deught , o lieve God,
Naer uwe gunft feer goedertieren,
Dan fal men eerft naer uw gebodt
Met offer uwen anther cieren ,
Dan fal men , Heer! Tot uwer eer ,
Gaen flachten 't puyck van reyne dieren.
Hier volght nu een Klaegh-gefangh uyt den hondert en
dertichften Pfalm, ten verfoecke als voren genomen:
KLAEGH-GESANGH,
uyt den 130en Psalm.
SEEMME :

Eck ben eylaes uyt fondigh faet ,
En van een fwacke vrou geboren ,
Dies belt mijn hert naer enckel quaet ,
En fonder u ben ick verloren ;
0 ! heelt mijn fmert En warcht mijn hert ,
Soo fal ick zijn uw' uytverkoren.
Laet my genieten uwe vreught ,
Soo fal mijn ziel van druck ontwaken ,
Laet my luft vin den in de deught ,
Soo fal ick uwe gunft genaken ;
Soo fal ick , Heer ! Uw lof en eer
Door al de werelt kondigh maken.
TWEEDE DEEL.

0 God! wend doch uw aengeficht
Van mijn gebreck en fware fonden ,
En ftort in my uw' heyligh licht ,
Soo fal ick fuyver zijn bevonden ,
Soo fal mijn geeft Zijn onbevreeft
Tot u te naken t'aller ftonden.
Koom, fchept in my een nieu gemoet ,
En ftiert my tot een beter leven ,
Op dat mijn geeft , door weligh bloet ,
Niet meer tot luft en zy gedreven ;
Verftoot my niet In dit verdriet,
Maer wilt my trooft en fegen geven.

0 faux ainant ! o longue inenteuresfe.

Uyt 't innigh diep van mijn benaude finnen,
Moet ick tot u mijn klachte nu beginnen ,
0 God, die my behoet!
Aenhoort mijn ftem, aenhoort mijn droef gebet,
En naer uw gunft op mijne reden let,
0 trooft van mijn gemoet!
Wilt ghy, o Heer , ons fonden overmercken ,
En 't ooge flaen op onfe boofe wercken,
En dat naer rechten eys ,
Wie fal voor u , o ftrenge Rechter , hen?
Wie fal het oogh ten hemel mogen Oaen
Voorwaer, geen levend' vleys!
Maer ghy en zijt niet veerdigh om te wreken ,
En laet ons noyt uw foete gunft ontbreken ,
Nadien ghy haeft vergeeft ;
Ghy, groote God! zijt vriendelijck en foet ,
Soo dat te recht u eer en hulde doet
Al wat op aerden leeft.
U wil ick , Heer , u wil ick gaen verwachten ,
Met al mijn hert , met alle mijn gedachten,
Op u ben ick gegront ;
Uw woort vol trou is dat mijn ziele voedt ;
En dat my trooft in alle tegenfpoet ,
Dat is uw heyligh bont.

Dan fal ick, die u tegenftaen,
Uw reyn verbont en wetten leeren ,
Op datfe beter wegen gaen ,
En fich in ware daet bekeeren ;
Dit fchuldigh bloet Doch van my doet ,
Soo fal mijn tongh uw naem vereeren.

Gelijck een menfch , verbonden om te waken ,
Plach naer het licht te hijgen en te haken ,
Ganfch moede van den nacht ;
't Is even foo, dat mijn verflagen hert
Tot u geftaegh , tot u gedreven wert ,
En op uw komfte wacht.

Ontfluyt mijn mont en mijnen geeft,
Op dat uw lof daer uyt magh rijfen ;
Het offer-werck van eenigh beeft

Wilt, Ifrael! wilt op den Heere bouwen ,
Wilt op fijn woort ten vollen u betrouwen ,
Want fijn genaed' is groot ;
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ZIELSUCHT.

Hy fal aen u, en aen uw vruchtbaer zaet,
Hy fal u zijn een rots, een toeverlaet,
Oock in den hoogften noot.
Wy fullen (ons oordeels) te rechte tijt hier laten volgen
een Gefangh in ftoffe gelijck met den twee-en-veertichften
Pfalm, om redenen, die de goede lefer uyt defelve wel
kan afnemen. Hetfelve gefangh is ten verfoecke als voren
mede in de werelt gekomen, in voeghen als ghy dit tiet;
onfe fchrijver (foo hy my verklaert heeft) wenft over defe
maniere van doen te verftaen het oordeel van den Godfaligen lefer:
ZIEL-ZUCHT ,
uyt den 42en Psalm.
STEMME : Puts que de vivre funs aginer.

Gelijck een hert naer 't water hijght ,
Dat vloeyt uyt koele beken,
Wanneer het groote drooghte krijght ,
Door heeten brant ontfteken ;
Soo verlanght mijn bangh gemoet
Naer u, God , mijn hoogfte goet!
Ach! wanneer fal mijn droeve geeft
Tot uwe woonplaets ftijgen ,
Daer ick mocht wefen onbevreeft ,
En uwen zegen krijgen ,
Daer ick God fal molten lien :
Heer, wanneer fal dat gefchien ?
De tranen, die men rollen fiet
Op mijn bedroefde wangen ,
Dat is de fpijs , die ick geniet ,
In • mijn benaut verlangen ;
MitS .men roept, uyt enckel fpot :
Segif ons nu, waer is uw God?
dunckt ick finelt, wanneer ick pees
Dat ick u plagh te prijfen ,
En met veel hoopen elcke reys
U eere gingh bewijfen;
Och! mocht ick nu weder gaen,
Baer ick 't voortijts heb gedaen!

My

Mijn ziel, waerom zijt ghy ontruft ?
Ey, ]tilt uw droeve finnen !
Ghy fult noch eens met herten luft
Des Heeren lof beginnen:
Hoopt en fiet alleen op Hem ,
Hy fal verhooren uwe hem.
Eylaes, mijn geeft is ganfch vermoeyt !
Heer, dien wil ick u geven ,
Daer 't water der Jordane vloevt ,
En Hermon ftaet verheven ,
Of daer Mifar frjn gefucht
Heeft gedreven in de lucht.

TWEEDE MEL.

0 Heer ! uw felle water-vloet
Quam op mijn hooft te ruyfchen ,
Dies hoord' ick, binnen mijn gemoet,
D'een diept' op d'ander bruyfchen;
Heer, uw ftroom heeft my gequelt ,
Dat ick fchier ben neer gevelt.
Doch evenwel den ganfchen dagh
Sie ick op uw genade ,
En oock des nachts, al wat ick magh,
Bid iek , al isfet fpade;
Want ghy zijt mijns levens kracht ,
Daer op mijn ganfche ziele wacht.
Ick fegh u , God, mijn toeverlaet!
Waerom ben ick vergeten,
Dat iek voor ieder, die my haet,
Ligh als geheel verbeten?
Waerom moet ick treurigh gaen,
Voor die my dus tegenftaen?
My dunckt, dat iemant my vermoort,
Wanneer ick, in mijn wren,
Soo menigh fel en fchamper woort
Moet van mijn vyant hooren;
Als hy roept: feght ons, o vrient,
Waer is de God, die ghy foo dient?
Mijn ziel, waerom zijt ghy ontruft?
Ey, hilt uw droeve finnen,
Ghy fult noch eens, met herten luft,
Des Heeren lof beginnen;
Hoopt en fiet alleen op Hem,
Hy fal hooren uwe Item.
NIEUWE GESANGEN,
OP NIEUWE EN SOETLUYDENDE WIJSEN.

Wy liebben, weerde lefer, eenigen tijt herwaerts verfcheyde
eerlijeke ende feer vrome luyden hooren klagen, dat de
jonckheyt onder eeuwe meer als oyt te voren fich begeeft
tot zingen van eenige, niet alleen dertele, maer oock oneerlijcke liedekens, meet onder het deckfel van foete wijfe
en ftemme, daerop defelve werden gefeyt gepalt te zijn.
De voorfz. klagers hebben (mijns oordeels) redenen tot
defelve hare klachten; want, al is 't foo, dat het lefen van
oneerlijcke boecken de jonckheyt gantfch fchadelijck is, foo
is het zingen van ondeugende liedekens noch hinderlijcker,
en die fijn dan flimft als fe belt gefongen werden; want
door het aerdigh draeyen van een lieflijcke ftemme, worden
defelve foo diep gedruckt in de herten, foo van de fingers
als toehoorders, datfe daerna met geen middelen daeruyt
fijn te krijgen. Vergift met wijn ingenomen (gelijck gemeynt
wert) is des te doodelijcker, vermits het, door de geeften
van de wijn aengevoert, lichtelijek zich indringht tot de
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innerfte geheymen des lichaems, fonder hope van genezinge. Het felve ofte yet fulcx kan van de voorfz. wulpfe
gefangen met waerheyt werden gefeyt, immers na ick
hetfelve ben opnemende. En even dit by eenige goede
zielen zijnde aengemerckt, foo zijn defelve geneyght geworden, daertoe eenige behulpmiddelen by te brengen,
en hebben under andere den fchrijver van de voorgaende
Klachten verfocht (tot afkeeringe van de voorfz. ongerijmtheden) op nieuwe en aerdige wijze, nu meeft in fwangh
gaende, te willen uytbrengen eenige ftichtelijeke Gefangen,
in Lich befluytende ftoffe van Gebeden, van Lofzangen, en
van Danckfeggingen tot God Alrnachtigh, ore op verfcheyde voorvallende gelegentheden met aendacht gefongen
te mogen werden, op wijfen de jonckheyt aengenaem
fijnde, in plaetfe van de voorfz. ondeugende ende vuyle
gedichten; hetweick by denfelven met gewilligheyt zijnde
aengenomen, op hope van de jonckheyt onfer tijden door
fulcke yet quaets te mogen ontrecken, en in plaets van
lien yet goets in de leant te mogen aenbrengen; foo ift,
dat ick, goetgunftige lefer, u, tot een preuve, de navolgende gefangen gedienftelijck ben aenbiedende, wenfchende
dat de fchrijver daerin fijn ooghmerck en ghy uw vernoegen mooglit vinden. lletwelck ick wil vertrouwen alfoo te
fullen gefchieden, dewijle duidelijck nyt Gods woort gemerekt kan worden, dat (le ouden in voortijden gewoon
fijn geweeft, foodanige fangen , by voorvallende gelegentheden, tot , God uyt to brengen. Soo hebben Moyfes elide
Mirriam Gode gefongen, tot danekfegginge van het
brengen der Egyptenaren in de R.00de Zee (Exod. 15:
1-20.), Debora ende Baraeb, over de overwinninge van
Sisera (Jud. 5: I.), en verfcheyde andere hier te laugh
te verhalen. Volgen clan hier: out den dagh te beginners,
een Morgen-gefangh; out den avont te fluyten, een Avontgefangh; voor een reyfende man, een Revfliet; voor een
die uyt een zwaere zieckte gefont is geworden, een Danckliet
voor een jonge Deerne die ten onrechte worth. bekladt,
een Klaeghliet; voor een (lie uyt een groote tcwpee1i verloft is, een Danckfegginge; voor een leetdragende zondaer,
Zielfucht en Tranen:
KLAEGH-LIEDT
VAN EEN JONGE DOC1TTER, T ' HAREN ONSC 11 TILT , MET EEN
:LASTER LUCKE RUGH-SPRAKE BEI: LA DT .
STEMSIE

Que me _font, dr.,

OF'

Cesfe:

I-Ioe bangli is my, o lieve God!
Wat droefheyt kowt mijn hert beftoken !
Ick ben geworden yders fpot,
Mijn goede naem die is gebroken!
Dat ick eens hiel mijn befte (chat,
Wort nu een gecx-maer door de ftat.
1) 'Lie doze v:er in het l'neede Dee] , tinder de Stiehl el ijeke Gedichten atilder de N

Wanneer ick aen de deuce ftae,
Of over ftrate loom getreden,
Men wijft my fchier met vingers nae,
En ick en wift niet eens de reden ;
Maer gifter heb ick eerft verftaen,
Waerom my fmaet wert aengedaen:
Daer wort gemompelt over al,
Dat ick mijn eer heb laten rooven,
En fiet, het fchendigh ongeval
Dat wil men over-al gelooven ;
Het fchijnt men weet bet ganfch beicheyt,
En 't wort'er klaerlijck by gefeyt.
0 valfche tongen , vol fenijn!
Waer uyt hebt ghy dit gif gefogen?
't Is fonder daet, en fonder fchijn ,
Al wat op my is uytgefpogen ;
0 klappers, wie ghy wefen meught ,
Ghy fchent den glans van mijne jeught.
Eylaes! wat is een jonge maeght,
Als fy, gegeesfelt van de tongen ,
Wort door een boofen klap geplaeght ,
En in haer goeden naem befprongen ?
Al is haer eere niet gerooft ,
Noch wort bet quaetfte wel gclooft.
Maer ghy, o God! die 't al doorfiet,
Die hert en nieren komt doorgronden ,
(Thy weet, dat noyt en is gefehiet,
Al wat de vuyle lafter-monden
Gaen ftroyen door het ganfche lant ,
Tot nadeel van mijn befte pant.
(Thy Iveet, dat ick onfehuldigh ben,
Ell noyt de fchennis heb bedreven ;
Oily weet, dat ick geen man en ken
Dien iek inijn eer heb wegh gegeven ;
Ghy Iveet, dat ick een reyne fchoot
Beware voor mijn bed-genoot.
Geeft dat, gelijek eon dageraet,
Mijn onfchult fich magh openbareu
En dat mijn levee metter daet
Mijn eerbaer herte magh verklaren;
Op dat ick eens ter rechter tijt.
Van fchande mochte fijn bevrip.
lck fal terwijl, in droeve pijn,
Tot u , mijn God ! geduerigh fchreyen ;
Ick fal den Heere ftille zijn ,
Want fijnen trooft wil ick verbeyen ;
Het [tricker van een reyn genmet,
is ftaegh (maer bier ten hooglaken) govt.
nezaugen , bind/. 5(iG—AS.
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En was voor ens Been haven oni te vinden ,
Geen hoop van lant , of van een goede ree.

1)och foo ghy, des al niet-te-min,
Mijn ziel door fchande wilt beproeven ,
Soo ftort my uwen zegen in ,
En laet my niet te feer bedroeven ,
Maer ftijft mijn herte met gedult ,
I)at ick mach lijden fonder fchult.

De fchipper felfs die ftaet geheel verbaeft ,
De ftier-man dubt , wat dienftigh is begonnen ,
De kuft die Tuft en light geheel verwonnen ,
Vermits de zee foo fel en bijfter raeft.

Eck weet , hier namaels komt een tijt ,
Dan fult ghy , Heer , eens rechter wefen ,
En niet de tongh vol wrange fpijt ,
Pie tegens my nu is gerefen ;
Dan fal het komen aen den dagli,
Al wat'er oyt in 't duyfter lagh.

Ghy doch, o God! oock onder dit gewoel ,
Hebt ons gebedt ten Hemel laten komen,
Hebt aen den whit lijn krachten afgenomen ,
En hebt geftilt den omgeroerclen pool.
Wy fien , o Heer ! uw wonder lioogh beleyt ;
Want al wat oit te voren is gefchapen ,
Hoort uw gebiet , gelijek als trouwe knapen ;
U zy dan lof tot in der eeuwigheyt !

Maer ghy, vergeeft hem, die bet doet,
En geeft hem voortaen beter finnen ,
En foo ick bier nu lijden moet ,
Soo laet my namaels trooft gewlimen ;
Dit hoop ick, Heer, dit ftel ick vait ,
En daer op draegh ick defen laft.

KLAEGH-LlEDT ,
ERNS BEKEERDEN SONDAERS AEN GOD DEN SONE
SrEMME:

DANCK-SEGGENGHE,
NA HET OPHOUDEN VAN EEN STORM OP ZEE.
STEMME Nan

den 116en Psalm

N. hel den

r.

Laet ons tot God verheffen ons gemoet ,
Laet onfen geeft in reyne vreught ontfpringen
Lae1 ons den Heer uyt ganfeher herten fingen ,
Vermits by ons foo grooten gunfte doet.
De (loot die had haer ftricken uyt-gefet ,
ons om-vat in hare droeve banden ;
Daer is geen kans om oit te mogen landen ,
Vermits de ftorm het yawn ons belet.
Wy maeekten zeyl en leyden 't om de Znvt,
Ilet koeld' eerft faft, men deed' de mien gieten ,
Alaer korts daer aen men 1)44 de ftengen fchieten ,
Want al het fwerck dat faell'er grilligh tivt.
Ach ! wat een wint, gerefen nyt de lncht ,
Ounin op de zee met voile kaken Haien ,
Quam door het want en in de touwen rafen ,
Soo dat het fchijnt dat aerd' en hemel nicht.
Waer heeii men fagh , daer
ongeval ,
zee, die zwol met wonder hooge baron ,
De donder (pain met blixeni nytgevaren ,
En dichte by daer was een lager wal.
De

(keen fack of pack dat met daer henen colt ,
Want 't fchip dat inoeft tot in den hemel Ii ijgen ,
ftracx daer na tot in den afgront fijgen ,
Soo dat het volck als droncken fuyfe-bolt.
1)e Nat die ftont vermengelt met de zee,
En mits, de milt en bijfter harde windy') ,

Pais vie de rime _fans apter, ele.

Mijn ziel , o Heer ! die is bedroeft,
Om al mijn (ware fonden ;
En feet , de trooft die zy behoeft
I)at zijn uw reyne wonden.
Het kruyt dat my genefen moet ,
I)at is alleen uw heyligh bloet.
Sehoon dat ick bier op aerden fine ,
Met grooten druek bevangen ,
Of dat ick 't oogh ten hemel (hie ,
fuck met groot verlangen ,
Noel' bier , Hoch daer en wind' ick iet ,
Pat oit kan heeler mijn verdriet.
zijt, o God ! mijn toe-verlaet.
En trooft, by my verkoren ,
Ghy zijt hot edel vrouwen-zaet,
Voor alle tijt gcboren;
Ghy, Heer! vertreet den flangen kop,
En treet'er als verwinner op.
thy

lck bid, verftoot den fondaer niet,
Die ftaegh en gantfche dagen ,
De grootheyt tijner feylen [let ,
En ftaet'er in verflagen ,
En ftaet benant tot aen de ziel,
Vermits ick foo geduerigh viel.
Id:, die wel eer vont groote fmaeck ,
In vreught te mogen plegen ,
Vinci' nu in tranen mijn verma.eck ,
In tranen enekel zegen ;
Die zijn voor my, ellendigh menfolk !
Pie zijn my nu een herten wenfch.
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Och ! of mijn oogen Caller ftont
Van tranen mochten leken ,
En vloeyen op mijn droeve mont,
Gelijck als ftage beken ;
Soo goot ick uyt een droevigh vocht,
Soo langh ick immer weenen mocht.
0 ! 't weenen is een groote vreught,
Het foetfte van het leven ,
Vry foeter als de domme jeught
Wel eer heeft konnen geven ;
Wel aen dan, weent, mijn droef geficht ,
Tot ons de ziele wert verlicht.
Als ick op heden God aenbadt,
En fagh mijn tranen vlieten ,
En fagh voor my het filtigh nat
Ter aerden neder fchieten ,
Ick nam het op met groot geluck ,
En als een vreught in mijnen druck.
Ick fprack: o God, mijn hoogfte goet !
Sie daer mijn offerhande
De fucht van mijn benaeut gemoet ,
Die ftel ick u te pande ;
Ick weet, dat noit een treurigh hert
Van u in fmaet verftooten wert.
Mijn droeve ziel die is de kerck ,
Daer bid ick met verlangen ;
Mijn tranen-vloet , het offer-werck ,
Wilt die, o Heer, ontfangen;
Sy komen uyt een droeve borft,
Die ftaegh naer uwen fegen dorft.
Uw bloet, dat beter dingen fpreeckt
Als Abels bier te voren ,
Dat is het dat de tochten breeckt ,
Die onfen geeft bekoren.
0 Godes Soon, vergunt my dat
En wafcht ons in dat fuyver nat!
Ick wil dan finger' t'uwer eer,
Ick wil mijn ganfche leden ,
Mijn tongh, mijn pen, mijn finnen , Heer!
In uwen dienft befteden ;
Ick wil dan melden uwen lof,
Tot ick fal wefen nietigh ftof.
ZIEL-SUCHT,
GEPAST OP HET HOOGEN EN VALLEN VAN DE MITSWQ.
STEMME :

Rofemont, waede vliel,

Grootfte God , hoogfte Geeft!
Wel te recht van my gevreeft
Want ghy treckt mijn hert uyttermaten hoogh ,
Als ghy tot my neyght een gnnftigh ooh ;

Soo dat mijn gemoet, met een fnelle vlucht,
Gaet ftijgen in de lucht ;
Maer foo ghy daer na my den geeft ter neder ruckt,
Wort ick als in het graf gedruckt.
Holla hou , dertel vleys,
Wat beroert ghy mijn gepeys?
Waerom dus gewoelt? hout u doch geruft ,
Ick en leef niet meer naer uwen luft.
Oock en ftae ick niet onder uw gewelt;
Schoon ghy bijfter (welt ,
Ghy moet heeft ter neer , leght u daerom in het ftof ,
En fnijt uw fnoode rancken of.
Hebt doch acht op defen dagh ,
Die geen menfch voorby en magh ;
Dan zal 's werelts kloot, beyde zee en lant
Staen door Godes macht in vollen brant ;
Doch wie in der tijt ter deught heeft gepooght ,
Sal dan eerft zijn verhooght ;
Maer bet nare diep fal in heeft het groufaem volck
Wegrucken in fijn laeghften kolck.
BERO U-GESANGH.
STEMME:

Jainais une Dame fi belle, etc.

Mijn ziel, wilt ghy noch langer dolen ,
En voeden u met enckel waen ?
Wat drift heeft u het hert geftolen,
Om kromme wegen in te gaen ?
Verdwaelde finnen ,
Wilt eens beginnen,
Te keeren na de rechte baen!
Ghy hebt gefien des werelts taken ,
En hoe het al daer henen glijt ,
En wat de jonckheyt plach te maken,
En wat een ydel hert verblijt;
Verdwaelde finnen ,
Wilt eens beginnen,
Recht acht te flaen op uwen tijt!
Ghy Piet, hoe ons dit ydel leven
Gelijck een fchijn daer henen gaet ,
En geen vernoegen weet te geven ,
En voor de loot en is geen raet;
Verdwaelde lInnen ,
Wilt eens beginnen
Te letten op een vafter ftaet!
In rijckdom is geen trooft te vinden ,
Baer op en raft noyt reyn gemoet ;
En d'eer is lichter als de winden ,
En luft en is maer bitter Poet;
Verdwaelde finnen ,
Wilt eens beginnen,
Te traehten naer een beter goet
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God kan alleen de ziel vernoegen
Van al dat is of komen fal;
Mijn geeft, wilt u Baer henen voegen ,
De werelt is maer ongeval.
Verdwaelde finnen,
Wilt nu beginnen,
Te noemen God uw eenigh al!
T'SAMEN-SPRAECK,
TUSSCHEN DEN GEESTELIJCKEN BRUYDEGOM EN" DES
SELFS BRUYDT,
te weten
DE HEERE CHRISTUS EN ZIJN KERCKE.
STEMME: Amsrilli mia Lelia.

CHRISTUS.
Tortelduyfje, mijn beminde,
Die, van alle kant gejaeght,
Vlucht als een hinde;
Doch, foo ick dickmael vinde,
Uw herte knaeght
Oock wel geheele nachten ;
Ey, matight uwe krachten ,
Dat u geen druck of wanhoop en verilinde ,
Tortelduyfje, Tortelduyfje, Tortelduyfje, 1J1ijii beminde!
DE KERCKE.
Eenigh Troofter aller zielen,
Doot en Hel, met al haer macht,
Zijn op mijn hielen,
En willen my vernielen ;
Hebt doch eens acht
Op al mijn droevigh kermen,
En wilt my doch befchermen
Voor al, die om mijn fwacke leden krielen;
Eenigh Troofter, eenigh Troofter, eenigh Troofter aller zielen !
CHRISTUS.
Dochter Zions, mijn verkoren ,
Druck, en pijn, en fwarte nijt,
Die u verftoren ,
Sijn voor u nutte fporen
Hier in der tijt;
Maer wacht hier namaels fegen,
Want die is u verkregen :
Die ick oyt koos en gingen noyt verloren ,
Dochter Zions, dochter Zions, dochter Zions, mijn verkoren!
DE KERCKE.

Opper-hoeder uwer kercken ,
Ach! het vleys is al te blint,
't En kan niet mercken
Uw wonderbare wercken;
't Is onbefint ,
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En doet my dickmael dwalen
Ganfch buyten uwe palen :
Ghy, claerom wilt mijn fwacke fiel verftercken ,
Opper-hoeder , Opper-hoeder, Opper-hoeder uwer Kercken!
CHRISTUS.
Sunamite , mijn vriendinne,
Al maeckt het uw lijden droef,
Weep koel van finne ;
't Is uyt oprechte minne,
Dat ick u proef;
Geen krachten van der Hellen,
Geer. doot en kan u quellen;
Ghy zijt mijn erf, oock van den aenbeginne,
Tortel-duyfje, dochter Zions, Sunamite, mijn vriendinne!
DE KERCKE.
Ziel-verlosfer, mijn verlangen,
Ick ben langh des werelts fat;
De tranen hangen
Staegh op mijn droeve wangen.
Ach , filtigh nat !
Wanneer fal 't doch eens wefen,
Dat ick , van druck genefen ,
Mijn God, mijn Heyl, mijn Schepper fal omvangen ,
Eenigh Troofter, Opper-hoeder, Ziel-verlosfer, mijn verlangen!
LIEDT.
STEMME: Silvie, Silvie, reclonne moy la vie.

(De lefer gelieve hier te mercken, dat Sophie Wijfheit
gefeyt is, en alfoo, op de geeftelijcke wijfheyt fijn ooghmercke hebbende, mach hem ten goede fingen als volght:)
Sophie , Sophie!
Als ick u maer fie,
Soo rijft ftracx in my een nieuwe jeught,
Soo dat mijn bly gemoet clan fweint als in de vreught;
Uw foet wefen,
Van my geprefen,
Geeft yet, dat gem menfch begrijpen kan;
Want uw geficht alleen dat maeckt een vrolick man.
Beminde, beminde!
Die ick foo geeftigh vinde,
Laet uw oogh en honigh-foeten mont,
Die irk van over langh foo fcrioon en luftigh vont,
Op my dalen ,
En doorftralen
Dit mijn dof en nederflachtigh hert,
Dat uyt een voile gunit u toe-ge-eygent went.
Uw reden , uw zeden,
Uw wel-gemaeckte leden ,
Die zijn my ten vollen nu bekent;
Wel Go:linne ,
153
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Ick beminne
Uwe deught , en fegh, uyt 's hertfen grout,
Dat ghy geen trouwer vrient op aerden hebben kont.
AERTSCHE YDELHEYT.
STEMME:

0 ingrate beanie

Waerom , o dom gemoet!
Kleeft ghy dus aan aertfche faken ?
Aen eer, of vreught, of goet,
Die noyt een menfch, die noyt een menfch geluckigh waken?
Ey, ftelt ten leften uwen luft
In den Heer, in den Heer, uwe ruft, in den Heer, uwe rat.
Ach! eer en is maer wint,
Daer niet op en is te bouwen.
0, ydel werelts-kint!
En wilt toch noyt, en wilt tool' noyt op haer betrouwen,
Maer ftel ten leften uwen luft
In den Heer, in den Heer, uwe ruft, in den Heel . , uwe ruft.
De vreught is enckel fchijn,
En fy kan maer weynigh dueren ;
Haer eynd' is wisfe pijn,
En niet een menfch vint hertenwenfch in defe kueren.
Dus ftelt ten leften uwen luft
In den Heer, in den Heer, uwe ruft, in den Heer, uwe ruft.
Het goet befwaert den geeft,
En is vol benaude forgen ;
Wie veel heeft is bevreeft,
En al de nacht is hem onfacht tot aen den morgen.
Stelt dan ten leften uwen luft
In den Heer, in den Heer, uwe ruft, in den Heer, uwe ruft.
ZIEL-OPSTIJGINGHE.
STEMME:

Object le plus dour.

Wafcht mijn bedroeft gemoet
In des Heeren fuyver bloet,
En laet mijn vorder leven
Niet zijn gelijck het plagli ,
Op dat ick op heden magh
Mijn ziel u over-geven.
Soo wil ick t'aller tijt,
Met vreught en page vlijt,
In u, Heer! T'uwer eer Zijn verblijt.
Maer leert my boven al,
Dat ick weet het recht getal
Van mijne korte dagen;
Op dat aen mijn gemoet,
Nu maer fiend' op 't hoogfte goet,
Geen werelt magh behagen.
Soo wil ick t'aller tijt,
Met vreught en ftage vlijt,
In u, Heer! T'uwer eer Zijn verblijt.
En als ghy defen romp
(Ach, niet als een aerden klomp!)
Ten leften fult ontbinden,
Laet my dan in den doot,
Laet my, in dien hooghften noot,
Uw geeft, den Troofter vinden!
Soo fal ick t'aller tijt,
Met vreught en ftage vlijt,
In u, Heer! T'uwer eer Zijn verblijt.
SINNE-STRIJT,
OP SEECKERE VOOR-GEVALLEN GELEGENTHEYT.
STEMME:

0 nuict, jalozefe nuict!

0 God, die zijt mijn wenfch ,
Hoort toch naer my, fondigh menfch,
Die tot u doet mijn klachten;
Heelt mijn bedroefde fmert,
En fchept in my een nieu hert,
En fuyvert mijn gedachten.
Soo wil ick t'aller tijt,
Met vreught en ftage vlijt,
Heer! T'uwer eer Zijn verblijt.
In

Hoe ben ick dus beroert? hoe word ick dus gedreven?
Hoe woelt mijn droeve ziel in foo een ftaegh gefehil?
Nu wenfch ick om de doot, dan om te molten leven,
Och, ick en kan mijn hert niet leggen foo ick wil!

Geeft my doch, dat ick inagh,
Oock van defen eygen dagli,
Een recht berou gevoelen;
Oock en gedooght doch niet,
Dat ick in dit fwaer verdriet
Sal eeuwigh blijven woelen.
Soo wil ick taller tijt,
Met vreught en flaege vlijt.,
In u, Heed T'uwer eer Zijn verblijt.

Mijn geeft vecht tegen een , mijn vijfe finnen ftrijden,
Ick prijfe dat ick fie , en 't is my groote hilt;
Maer (let", mijn eerfte vreught die wort my bitter lijden,
En ick ben wederom ten vollen ongeruft.

Al wat ick heden fie, dat doet mijn finnen treuren,
Al wat mijn oogh ontfanght, dat is mijns herten wenfch,
Wie fagh'er vreemder (tuck zijn leven oyt gebeuren?
Ick voele binnen my gelijck een dubbel menfch.

Waerom my dit gebeurt en heb ick niet te feggen ,
Ghy weet'et altemael, die hert en nieren kent :
Ick wenfch dit ydel vleefch ten leften of te leggen ,
Ick voele, dat my God een ander wefen fent,

STEERTSTERRE EN SYNODE.

Nu gaet, mijn ziele, gaet en foeckt u vafter lu.ften ,
Nu gaet, mijn ziele, gaet en tracht naer beter vreught;
Nu gaet, mijn ziele, gaet en laet uw finnen ruften ,
Nu gaet , mijn ziele, gaet en viert de ware delight.

Nu gaet, mijn ziele, gaet en laet uw liefde branden
Ten goede van de kerck, die God op aerden bouwt,
Ten dienfte van den staet en onfe vrye landen,
En leert, hoe dat de ziel met. haren Schepper trouwt.

KERK- STAATS- EN EER-DICHTEN.
1618-1637.

BEDENCKINGHE OP DE STEERTSTERRE,
GHESIEN IN 'T JAER 1618, ENDE GHEDINDET OP DE VERGADERINGHE VAN DE SYNODE CHEHOUDEN TOT DORDRECHT.

Als Godes weerde foon, der menfchen waren Hoeder,
Vercoos hier op der eerd' een Maget tot fijn Moeder,
En dat by 't arme volck genade quam aenbihi,
Wert aen des Hemels throon een nieuwe Sterr' gelien;
Fen Sterr', een wonder Sterr', die tegens ander fterren
Quam ftieren haren loop, en gingh den geeft verwerren
En fluyten toe den mont van al den grooten hoop,
Die waegliden te verftaen des limas hoogen loop;
Fen Sterr', een wonder Sterr', een leytfman van de Wijfen,

Die, ° in den nienwen Vorft te loven en te prijfen,
Verlieten 't Oosterlant en traden na den ftal,
Waerin doen lat h het Kint, dat vader was van al.
Fen ander nieuwe Sterr' heeft haer vergulde ftralen,
Met ongewonen glans, op 't aertrijck laten dalen,
Als door het Franfche lant, om Godes fuyver woort,
Wiert overal gepleeght lien grouwelijcken moort,
En evenwel noehtans, door Godes wonderwercken,
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Per martelaren bloet was als het zaet der kercken,
En Godes heyligh volck, in 't midden van de doot,
Wiert tot het recht geloof noel' meer als oyt ghenoot.
Wat bracht dees Sterre goets? God quam fijn uytverkoren
Begroeten op een nieu, en wert als nieu geboren,
Niet in den Osfenftal, maer in een facht ghemoet,
Verweckt door fijne doot, ghereynicht door fijn bloet.
God laet nu wederom haer thoonen in de woleken
Een onghewone fterr', dies is het hert, der volcken
Verflaghen en verbaeft, dus ftaet een yeder ftil,
En wacht met vrees en anghft wat dit beduyden wil!
Coom, Godes ware Soon! coom, ware Son, mom weder!
Coom, naerdert uwe kerck, en dael nu immers neder
Met dijnen weerden geeft en goddelijcke cracht,
Ter plaetfe daer uw werck met vlijt nu wert betracht.
Geeft, dat dit nieuwe jaer en defe nieuwe Sterre
Vernieuw' ons ouden menfch! drijff, lieve God! drijff verre,
Drijff uyt ons Nederlant dien vreemden tuymelgeeft,
Die overal het hert der vromen maeckt bevreeft.
Coom, ware Vredevorft! en ftel doe'', in de ftede
Van defen langhen twift, dijn Goddelijcken vrede!
Geef, dat der menfchen hert, verhart ghelijck een fteen,
Door dijnen fachten Geeft magh weder werden een!
LOF-GEDICHT, OP DE GEDENCKWAERDIGE

NATIONALE SYNODE,
GEHOUDEN 'POP DORDRECHT ANNO 1618 ENDE 1619.

Als. Chrifti weerde leer was in haer teere jaren,
En dat men eerft begolt de volcken te verklaren
Des hemels nieu verbont, des Heeren goeden wil ,
Ontftont in d' eerfte kerck een kerckelijck verfchil:
Den defen was gefint de menfchen te befnijden,
Den genen woud' het volck van 't oude jock bevrijden ;
Elek bracht zijn reden by, tot dat den nieuwen twift,
Door oordeel van de kerck ten laetften wert geflift.
Het oordeel van de kerck in kerkelijcke Taken,
Op Godes woorkgegront, is om een eynd te maken
Van dwalingh in de leer, die nu en dan ontftaet,
Als 's menfchen fwack vernuft fich hier of daer ontgaet.
Toen nu des Heeren woort foo verre was gekomen,
Dat d'overheyt des lants 't geloof had aengenomen ,
Quam Arrius ter baen, en (torte lancx om meer,
Door Conftantini rijck, fijn ongefonde leer.
De Keyfer dacht voor al van fijnen plicht te wefen ,
Te vanden Chrifti bruyt, haer wonden te genefen,
Beroept daerom, tot ruft der kercken in 't gemeen,
De dienaers van het woort te Nicen al by een ;
Hy felfs, een van 't getal, komt fitten in 't gerichte.
Hier wert de nienwe leer gehangen in 't gewicbte,
En na dat langen tijdt op alles was gelet,
Bleef Christus die by was, en Arrius verfet.

Een kerckelick befluyt van t'faem-gevoeghde ftemmen,
By d'overheydt verfocht, kan warre-geeften temmen,
Is 't richt-fnoer van 't vernuft, den rechten bant van all's,
Waer onder eygen-(in moet buygen haren hals.
Daer is onlanghs geleen een tuymel-geeft gevlogen
In 't midden van het land, die heeft daer uyt-gefpogen
Verwarringh diep-gefocht, een dochter van de nacht
Die ons vereenight lant in tweedracht heeft gebracht:
De vrient twift met fijn vrient, de broeder met fijn broeder,
De vader met den foon, de dochter met de moeder ;
De ftaet helt naer het fweert, de kercke naer den ban,
Het ganfche lant dat fwiert gelijck een droncken man.
De vaders van het lant, de kercke-voedfter-heeren
Sijn neerftigh in de weer om ongemack te keeren;
Men raet-flaeght alle daegh, men foeckt aen eleken kant,
Wat dat'er dient gedaen, tot rufte van het lant.
't Heeft uw manhaftigh hart, Nasfoufchen belt! verdroten,
Ons vader-lant te fien van alien kant. befchoten
Met pijlen van de twift, ons lieve vaderiant ,
Voor 't welk 't N asfaufche bloet fich dickmael heeft verpant;
Ghy gaet daerom geftaegh in uw' ervaren finnen
Beramen, hoe men mocht den wrevel-moet verwinnen;
ITw hart is ftaegh beducht, uw geeft is ongeruft,
Hoe dit ontfteken vyer mocht werden uyt-gebluit.
Men vint ten leften goet den raet van alle kercken,
In eenen raet vervat, hier op te laten wercken;
Hier toe wert, door uw hulp, bequaemen tijt beraemt,
D'uytfchrijvingh wert gedaen, de plaetfe wert genaend
Daer Dordrecht leyt om-ringht met vierderley rivieren ,
Die om haer hooge veft met verfche ftroomen fwieren,
Een Eylandt en een ftadt; daer is het open velt
By d'overheyt voor elck tot t'famen-komft geftelt.
Hier hebben fich voor eerft in goet getal gevonden
Die onfen vryen ftaet heeft in haer plaets gefondPn,
Vol weerdigheyt en giants, vol trouwe , vol befcheyt,
Op dat door hun beftier de fake wiert beleyt.
Terftont vloeyt herwaerts aen, uyt veelderhande landen,
Een fegen-rijcke beeck van wonderbaer verftanden ,
Vol van een hoogen geeft, vol goddelijker kracht,
Vol helder licht , bequaem te fchijnen in den nacht.
Soo haeft als yeder was aen defe plaets getreden ,
Den aenvangh van het werck is vaften en gebeden,
Ten eynde Godes Geeft, gefegen uyt de locht,
Op yeders hert en tongh fijn fegen ftorten mocht.
Gods woort, Gods fuyver woort, geen menfchelijcke vonden,
Is falf, en heylfaem kruyt voor kerckelijcke wonden;
Daer op wert bier gebouwt, dat ftclt men hier alleen
Tot eenen vaften gront, en onbefweken fteen.
Men heeft by een gefien de bloem van alle landen,
Die niet en zijn geboeyt met Paufelijcke banden,
Het mergh van kloeck vernuft, de keeft van diepc leer,
Des aertrijck edel zout, des werelts liebt en eel.,
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Hier brenght een yeder voort al wat hy heeft van binnen,
De gaven van fijn geeft, de fchatten van fijn finnen,
Den rijck-doin van fijn hert, de vruchten van fijn mont,
En wat'er oyt een menfch in 's menfchen boefem vont.
Wanneer men op hun beurt hoort fpreken al de Vaders,
Wat voor een wonder-kracht ontfluyt des herten aders,
En dringht in ons gemoet! Gods lof fy hoogh vermelt,
Die in fijn weerde Kerck al fulcke lichten ftelt!
Wie dat hier komt ontrent, Piet als een beke vloeyen
Van honigh-foete tad, voelt in fijn herte gloeyen
Een ongewoonlijck vyer, een geeftelijcken bruit,
Voelt als een helder licht op-gaen in fijn verftant.
Ghy moeft nu, mijn vernuft, hier werden aengedreven
De Vaders elck by naem haer eygen lof te geven ,
Maer neen, ten magh niet zijn: ghy moet haeft fwijgen ftil,
Door faute van de plaets, en niet van goeden wil.
Nu Vaders zijt gegroet! den Staet van dere landen
Prijft uwe trouwe daet, en biet u danckbaer handen ,
Wenfcht, dat dit goede werck magh doen alfulcken vrucht,
Dat twift en fwarte nijt magh tijden op de vlucht:
Wenfcht, als met eene ftem, dat al des lants gemoeden,
Niet als een fachten geeft en liefde mogen voeden,
Wenfcht, als met eene ftem, dat over al voortaen
Een broederlijcke gunft by yeder magh ontftaen.
Nu Vaders zijt gegroet! de herders van de kercken
Verlangen om te fien de vrucht van uwe wercken;
Verlangen om te lien, Gods vyant tot een fpijt,
De Nederlantfche Kerck van wrevel-moet bevrijt.
Nu Vaders zijt gegroet! wy loven uwe daden,
Wy fien in uw befluyt een teycken van genaden,
De ftilte van het volck, een vriendelijcken bant,
De haven van de ruft, de vrede van het lant.
En evenwel nochtans (vergeeft ons defe reden),
En evenwel foo is het Rot van ons gebeden,
Dat God fijn heyligh werck alfoo hier laet gedik
Dat wy in defen ftant u hier niet meer en fien.
G EDICHT OP HET BOECK DES WEERD EN , E ERW A ERDEN EN
GODSALIGEN DIENAER DES WOORDTS
MR.

WILLEM TEELING,

GENAEMT : BALSEM GILEADS YOUR ZIONS WONDE.

De dochter Zions queelt, en fit met bleycke wangen,
Sit treurigh in het ftof, met groote pijn bevangen,
De geeft is wonder flau die in haer aders fpeelt:
0 droevigh ongeval ! de dochter Zions queelt.
Wat is u teere maeght, wat magh uw fieckte wefen:
Waer van is u het quaet , ket droeve leet gerefen ?
Ontftaet'et uyt de maegh? of uyt een koude fucht?
Of uyt een hittigh bloet? of uyt een quade lucht?
Ach, wat een felfaem dingh! wat alle meefters foecken
Of in haer eygen breyn , of vreemde ineefter-boecken
Is hier maer enckel droom. Een yeder is verftelt,
Onfeker wat vergif uw fwacke leden quelt.
I

Ach! die haer ganfche werck van 'lecke luyden maken ,
Hoe-wel fy metter hant aen uw gewrichten raken,
n weten geen befcheyt. De kunfte blijft te kort,
Men voelt niet aen de pols wat in haer herte fchort.
Hier uyt komt dit gevolgh, dat geenderley gewasfen,
Hoedanigh datfe zijn, u toe en zijn te pasfen.
Want niemant, wie het zy, en weet'er goeden raet,
Indien hy niet en weet de gronden van het quaet.
Een man, in dit gewoel, met yver aen-gefteken.
Een vrient tot aen het mergh bedroeft in uw gebreken,
Die taft u naerder aen, en vint ten leften uyt
Van waer de flimme fucht van defe koortfe fpruyt.
Dies fpreeckt hy met befcheyt: o dochter, defe wonden
Ontfangen haer begin uyt uwe droeve fonden;
Wat fal, in dit gevaer, wat fal uw plaefter zijn?
Daer baet geen flechte falf tot diepe ziele-pijn.
Al wat'er voor gebreck magh aen het lichaem wefen,
Kan fap, of pap, of gom, of Pout, of fmout genefen,
Of yet dat in den hof of aen der heyde ftaet:
Tot yeder ongemack is veelderhande raet.
't Is anders met de geeft, en met de fnoode qualen.
Die door het innigh mergh tot in de ziele ftralen;
Daer is maer een behulp, dat ons gefontheyt biet,
En dat en waft voor al hier op der aerden niet.
Het is een Hemels zaet, een onbegrepen wefen,
Noyt door een menfchen-tongh noch hoogh genoegh geprefen:
God in het fwacke vleefch, het onbevleckte Lain,
Dat een-mael voor den menfch hier in de werelt quam ;
Sijn weerde bloet alleen kan u het eerfte leven,
Kan u de nieuwe jeught en krachten weder geven.
0 noyt begrepen heyl! o balfem Gilead!
O dierbaer oogen-falf! o Poet en krachtigh nat!
Doch om op vaften gront uyt dit verdriet te komen,
Soo leert wat u behoeft, en hoe het dient genomen;
Hier ftaet uw voor-fchrift in: leeft, weerde dochter, leeft
En foeckt met alle vlijt hoe defe koorts geneeft.
Dunckt u het boeck te langh, foo denckt'er weder tegen ,
Hoe diep u defe quael is in de borft gelegen;
Denckt vry, dat noyt een menfch wert in der haeft gefont
Of van een innigh zeer, of van een oude wont.
CLAEGH-GEDICHT OP HET AFSCHEYDEN VAN DEN
WEERDEN , EERWEERDEN GODTSALIGEN

SYMON RUYTINCK ,
DIENAER DES GODDELICKEN WOORTS IN DE NEDERLANTSCHE
GEMEENTE TOT LONDON.

Ghy, die in 't duyfter fweeft, omringht van . alle kanten
Met fieckte, pijne, fchrick , uw wreede lijftrawanten,
Die fonder onderfcheyt dit laege dal berooft,
Wat raeckty, vinnigh fpoock ! aen dit eerweerdigh hoort?
Al coomt uw gantfche rot gheweldich aengetoghen ,
En Raytinck , Godes vrient, tot aen het hert ghevloghen ,
159
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Al is 't dat uw vergif ontfteeckt fijn gantfche bloet,
Noch blijft hy die hy was, en wijckt niet e6nen voet:
De torts en haer ghewoel en can hem niet beletten,
De fpijfe van de ziel de menfchen voor te fetten;
Een vier, een heyligh vier, een beter aert van brant,
Staet teghen uw ghewelt, met gantfcher macht ghekant.
Verfchoon u, weerde man! fpaer uwe crancke leden!
Wat court uw fwacke lijf noch op de ftoel ghetreden!
Het woort te roepen uyt behoeft te grooten cracht,
Dat by een fiecken mont niet dient te fijn betracht.
„Neen, feght hy, vrienden ! neen. Hier is mijns herten wenfchen:
De ziel is voor den Heer, het lichaem voor de menfchen;
Een ridder ftaet en fterft in 't midden van het perck,
Een belt, een Chriften helt, in 't midden van de kerck."
0 vorftelijck gemoet! — o, doot! uw felle fchichten
Zijn bier tot uwen fpijt gedwongen om te fwichten;
Wy fien wel onfen vrient geftelt in droeven ftaet,
Noch faeyt by niet-te-min des Heeren vruchtbaer faet.
Rontfom het fieckbed ftaen en vrienden en gebueren,
En maken grooten rouw in dat by moet befueren;
Hy, met een laege item doch met een hoogh ghemoet,
Drip alle fijn ghefpreck ontrent het hooghfte goet,
Wijft metten vingher aen des werelts ydelheden,
En hoe, niet vleys en bloet, hier dient te zijn gheftreden,
Om niet te zijn verraft; wijft metten vingher aen,
Hoe dat de fwacke menfch can in de doot beftaen.
Ghy hebt ons menighmael, gheminde vrient! voor defen
Wt Godes Heyligh Woort, met vaften gront, bewefen,
Dat ons ellendich vleys, ors wanckelbare het,
Ghelijck een fchrale wint, ghelijck een damp vergaet.
Heeft dit tot heden toe ons niet ghenoegh bewogen,
Wy dingen immers nu te fien ons cranck vermogen;
Nu, fegh ick, foo wanneer uw woort en wijfen raet
Wert, door een haeftigh bjck, beveftight metter daet.
Sal dan het bleecke fpoock (ghelijck de flimme kraeyen
Doen aen het foete fruyt) ons Bette vruchten niaeyen!
De doot en is niet blint, ghelijck men heeft ghemeent:
Wat yeder meeft bemint, wert aldereerft beweent.
Ghy zijt, o weerde vrient! in haeften weghghetogen
En uyt dit aertfche dal in haeften wegh-ghevlogen
Tot in het fuyver licht; ghy zijt voortaen, ghy zijt
En buyten alle druck en boven alle nijt.
Maer wy, ellendich volck! wy liggen noch en woelen
Ontrent 'k en weet niet wat, in defe laege poelen ;
Wy fitten in de nacht met droefheyt onderdruckt,
Ons licht is uytghegaen, ons hoeder wegh-geruckt.
De mont, die tot het volck foo crachtich heeft ghefproken
Leyt in het duyfter graf met aerde toegheloken;
De hant, die door de pen foo groote dingen wracht,
Leyt, als een nietigh dingh, begraven in de nacht;
De tonge, die haer werck plagh conftich uyt te voeren,
Kleeft aen het koude raeck en can haer niet beroeren,

De Item is als een roock verdwenen in de lucht,
Dies blijft ons niet, eylaes! als eeuwich droef ghefucht.
Al zijn wy met het lijf van uwe cult verfcheyden,
Al rolt het zoute nat fijn baren tusfchen beyden,
Uw doot, vermaerde man! raeekt Londen niet alleen,
Het deerlijck ongheval is even hier gemeen.
Hou ftille, mijn vernuft! waer loopen uw gedachten?
Maeck, lieve, maeck een end van uw bedroefde clachten:
Die pijne, fieckte, doot, al fonder pijn verdraeght,
En dient tot onder pijn hier niet te zijn beklaeght.
GEDICHT, TER EERE VAN DEN EERWAERDEN, HOOGHGEIEERDEN,
EN WIJTBEROEMDEN

D. PHILIPS VAN LANSBERGEN,
OP DESSELFS BOECK VAN 'P GEBRUYCK DES ASTRONOMISCHEN EN
GEOMETRISCHEN QUADRANTS.

Vernuftigh menfchenbreyn, by Godes hant gefchapen,
Niet om, gelijck een fwijn, hier eeckels op te rapen;
Maer hooger van bedrijf, en beter dingen waert,
Verheft uw edlen geeft; wat hanght ghy naer der aert?
Het onbefuyfde vee gaet met den hals gebogen,
Gaet wroeten in het flick: ghy, hooger opgetogen,
Siet voor u regelrecht, fiet voor uw oogen ftaen,
Des daeghs de gulde Son, des nachts de filvre Maen:
Het forgelijcke gout, de wens van alle volcken,
Schuylt verre van het licht in onderaertfche kolcken,
Met fchrick en flick bedeckt, verfegelt in de nacht,
Waer onder menigh menfch van ramp en damp verfmacht;
De Son integendeel, en al de groote lichten,
Doen haren vaften loop, recht boven ons gefichten;
Daer wort des menfchen geelt van Gode toe geverght,
Dewijl by 't een ontdeckt en 't ander ons verberght.
Ghy fiet van alle kant, ghy fiet den Hemel open,
Dat is uw rechte wit, daer zijt ghy toe geropen:
Want foo ghy door de kunft dit wonder kunt verftaen,
Ghy fult met grooter luft tot uwen Schepper gaen:
Welaen dan, edel dier! van hooger geelt gedreven,
Gebruyckt dit hantgetuygh, in defen boeck befchreven;
En als ghy metter daet de vruchten hebt gefmaeckt,
Geeft prijs, foo 't n betaemt, aen die bet heeft gemaeckt.
Lanfbergen, diep verftant! Hipparche defer eeuwen!
0 licht van onfe kunft, en 'Tales van de Zeeuwen!
Die met een hoogen geeft tot aen de Sterren rijft,
En God hier in fijn Woort, en in den Hemel wijft;
Die door dit eygen tuygh komt op het nauwft te weten,
Hoe dat en Son en Maen en 't Aertrijck is te meten ;
Soo dat door uw vernuft een ieder lichaem ftaet
Befchreven naer de kunft, juyft op fijn eygen maet.
Lanfbergen, waerde vrient! die, met een Poet vermaken,
Ons van der aerde leyt, en doet den Hemel raken;
Men prijf' of laeck' uw werck, men fpreeck' of fwyge ftil,
Men acht' uw kloecke vont gelijck de fame wil,
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dient, hoe dat het gae, van my te fijn geprefen,
Want na ghy uwe kunft en gunft my hebt bewefen,
Soo voel ick metter daet, dat ick des Heeren werck,
Met gants een ander oogh, als eerftmael, overmerck;
Want telckens als de flaep van my is wegh-gevlogen,
Hef ick mijn oogen op, en worde dan bewogen
Aldus te roepen uyt: o glans! o helle fchijn!
Hoe groot, o groot gebouw! moet niet uw Schepper fijn!
AEN DEN WEETGIERIGEN LESER, OP DE BEDENCKINGHE VAN DEN
WAERDEN, EERWAERDEN, EN WIJTVERMAERDEN

D. D. PHILIPS VAN LANSBERGEN,
OP DEN DAGELIJCKSCHEN EN JAERLIJCKSCHEN LOOP VAN DEN
AERDKLOOT, MITSGADERS OP DE WARE APHEELDINGE
DES SIENLIJCKEN HEMET S.

Al wie daer is geneyght tot wonderbare faken,
Die van der aerde gaen en tot den Hemel naken ,
Die lefe defen boeck, die lefe met verftant
Wat hier een waerdigh man fchenckt aen het vaderlant;
Siet, dat fchier overal voor defen was verholen ,
En daer in heden noch de kloeckfte finnen cloien,
Dat wort u nu ter tijt, als in een open velt,
Dat wort u nu ter tijt als voor het oogh geftelt;
Het wonder groot beflagh, daer in de guide ftralen
Van Maen en van de Son, daer in de fterren dwalen,
Het ongemeten vlack, daer vafte lichten ftaen,
Dat wort in defen boeck de menfchen opgedaen.
Wy lien het, lieve vrient! ghy wilt ons dan begeven,
Wy fien u met den geeft geduerigh hooger fweven,
Wy fien, dat u voortaen geen aerde meer en fmaeckt,
Maer dat uw fnelle pen tot aen den Hemel raeckt;
Wat fal ick t'uwer eer, wat kan ick verder fchrijven?
Ick fegge maer een woort, en laet de refte blijven:
Twee Hemels en hun loop ftelt ghy ten vollen Loon,
De derde, weerde man! die fy voor uwen loon.
AEN DEN WAERDEN, EERWAERDEN EN 1100GHGELEERDEN

D. PHILIPS VAN LANSBERGEN,
oP ZIJN BOECK VAN 'T GEBRITICK DES ASTROLABIUMs.

Geluckigh is de menfch die op der aerden leeft,
En des al niet-te-min tot in den Hemel fweeft ;
Geluckigh is de menfch, die, fchoon met vlees omvangen ,
En blijft noch aen het vlees noch aen de werelt hangen;
Geluckigh is de menfch, die in dit jammerdal
Gevoelt, wat Bens de menfch hier namaels wefen fal!
Wat leggen wy geftaclgh hier in het ftof en woelen,
En foecken onfen trooft in defe lage poelen?
De ziel, die niet en float, en kan niet ftille ftaen,
En kan niet zijn vernoeght met dingen die vergaen.
Wel op dan, mijn gemoet! foeckt elders uw vermaken ,
En ftelt my nimmermeer uw trooft in aertfche faken;
Maer gaet integendeel en brenght uw gantfche kracht

Tot uw vernieuden geeft, die op den hemel wacht.
Gaet met een innigh hert geduerigh overmercken,
Gaet, weeght met alle vlijt des Heeren wonderwercken;
Prent die, mijn waertfte deel! prent die in uw gemoet,
En ftijght geduerigh op, tot aen het hooghfte goet.
Wie naer den Hemel tracht, moet van den Hemel fpreken,
Moet naer den Hemel gaen, ja door den Hemel breken,
Moet ftijgen met den geeft foo verr' hy immer kan,
Daer noyt en is gegaen het oogh van eenigh man.
Lanfbergen, lieve vrient! dit hebt ghy waergenomen,
Dit hebt ghy metter daet nu lange na gekomen;
Ick fie, o waerde man! ick die u lange ken,
Den Hemel in uw ziel, den Hemel in uw pen:
Uw wefen, uw bedrijf, uw fchriften, uw gedachten,
Die leeren al gelijck ons naer den Hemel trachten;
Dit is uw gantfche wit, uw eenigh ooghgemerck,
Ten goede van den Staet, ten goede van de Kerck.
Dit boeck is mijn getuygh, een boeck van grooter waerden,
Het toont ons in der daet den Hemel op der aerden.

AEN D' ACHTBARE. WEERDE EN KONSTRIJCKE JONCK-VROUW

ANNA ROEMERS.
Anchifes lam en (tram, door veelheyt fijner dagen,
Wiert op den kloecken hals van fijnen foon gedragen;
Dies is den Troyfchen hest, om fijn beleefden aert,
Van yeder hough geacht , de werelt door vermaert.
Een Roomfche vrou behielt haer vader in het leven,
Met in fijn ouden tijt haer teere borft te geven;
Dies maeckt een yeder een van hare daet gewagh,
Na foo veel hondert jaer noch heden op den dagh.
Twee daden, naer my dunckt, die geene daet en wijcken;
Nock derf ick u met beyd', o Anna! vergelijcken.
Ghy draeght niet voor een reys uw vader bier en daer,
Ghy draeght den ouden man geheel het ronde jaer.
Ghy draeght . met ganfche kracht uws vaders fwacke leden ,
Ghy draeght met foet gedult fijns geeftes fwackicheden,
Ghy draeght en ghy verclraeght al wat men dragen magh ,
Ghy fijt de ganfche vreught van fijnen ouden dagh.
Aneas heeft ('t is waer) fijn lieve vrou verloren,
Toen hy fijn vader droegh, ghy geenen man verkoren,
Om met te vryer hart te dragen defen man,
Die niemant meer en heeft , die hem meer dragen kan.
Al geeft ghy, met de born, uw vader niet te fuygen,
Ghy houdt fijn leven op. Wy fijn u des getuygen :
Wy weten, dat fijn lijf fou liggen fonder ziel,
Indien uw liens onthael niet beyd' en onderhiel.
Sijn ouders wel te doen, wert wel te recht geprefen,
Noch kan men nu en dan van fulcke dochters lefen;
Die haren vader draeght, is hier en daer noch een;
Maer, die haer vaders boeck verbetert, ghy alleen.
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OP DE TITELPLAET VAN HET PROEFSTUCK DER SCHRIJFKONST, DOOR

OP DE KORTE BESCIIRIJVINGH VAN ZLY r-HOLLANT, UYTGEGEVEN DOOR
MR.

SAMUEL DE SWAEF.
't En ware, dat de gans, door haer gefwinde pennell,
Gewefen had de wegh om door de lucht te rennen,
Der kunften fchoone glans, der helden hooge lof,
Lagh in een korte ftont begraven in het ftof.
1619.

OP HET KOSTELIJCK-MAL EN VOORHOUT VAN 'S GRAVEN HAGE
DOOR DEN HEERE

CONSTANTIJN HUYGENS,

RIDDER ETC.

GEMAECKT IN DEN JARE 1625, ALS DE HEER CATS WAS RAETPENSIONARIS D ER START DORDRECHT.

Hier komt een nieuwe fwaen met ongemeene pelmet',
Hier komt een hooger geeft door onfe landen rennen;
Hier fpreeckt men hoofs en Haags : gaet by, o domme jeright,
Gaet by, die kunfte mint, hier is geleerde vreught.
't Zy dat ghy wenft te Tien de wijt-beroemde linden,
En pooght, ook in het Hof, een ander hof te vinden;
't Zy dat je kennen wilt het feer van onfen tijt,
En wetter dient gedaen, en watter dient gemijt;
Of dat misfchien de geeft u vordert aen te fchouwen
De dracht van nieuwe mans, de pracht van jonge vrouwen;
Dat wonderlijke kraem, dat feltfaem poppegoet,
Dat koftelijke mal, dat kinderlijke foet:
De randen om den arm, de banden om de leden,
De koorden fonder aert, de boorden tegen reden,
De vrouwen in den rock, de fronsfen in den broeck ,
De rimpels in de kraegh, de ployen in den doeck;
Wie kent'et al-te-mael? veel ongehoorde dingen,
Die uyt het dertel Hof in alle fteden dringen;
Komt, leeft dit nieu gedicht, doch met een rijpe fin,
"Want (vrienden, letter op!) hier fteken kruymen in.
Hier is geen lary-koeck voor facht-gewieghde menfehen ,
Maer naoftert op de vis en peper op de pensfen;
Hier is een arnper vocht dat in de rove fnijt ,
flier is een manne-wijn die op de tonge bijt.
Hier moet de lefer doen, gelijk de kieckens drincken,
Dat is: op yeder woort een ruyme wijle dincken;
Hier moet de lefer doen, gelijk het fchaepjen eet,
Dat nimmermeer en fwelght als na den derden beet.
Roept yernant onder dies: het fchrift is al te duyfter!
Ick roepe wederom: het is fijn rechte luyfter.
Denckt, dat het befte graen leyt midden in den fchoof,
En dat de rijpfte druyf fchuylt in het dichtfte loof.
Denckt, dat een wijfe pen tot alle vijfe dingen,
Tot vreemde Vinery, moet nieuwe flagen bringen;
Maer dan noch boven al, foo denckt, genainde vrient!
Dat niemant in het Hof met open fchotels dient.

JACOB VAN EYCK;

AENSPRAKE TOT DEN GUNSTIGEN LESER:

Ghy, Wien dit aerdigh boeck eens mocht behandight wefen,
Hoort, vrienden! hoort een woort, eer ghy begint te lefen,
Hoort toch, wat hier de faem komt brengen aen den dagh,
En waerom haer geklanck gaet hooger dan het plagh
Siet, wat te voren lagh gedommelt in de jaren,
Verfoncken in den ftroom, verfopen in de baren,
Beloopen van den vloet, en van het flick bedeckt,
Dat wort als van de doot bier weder opgeweckt.
Een geeft van onfen tijt die laet een ieder weten,
Wat dat 'er voor een volck hier eertijts was gefeten,
Wat voorrecht dat het had, wat fchilden dat het droegh,
En hoe het menighmael fijn vyant nederfloegh.
Al komt dan fchoon de zee by wylen hoogh gedreven,
De pen, de fnelle pen, die kan al hooger fweven.
Wel, loont dan, Hollants volck! ja kroont ons defers man,
Die al de werelt toont, dat niemant lien en kan.
1628.

OP DE NEDERLANTSCHE HISTORIEN, VAN DEN NAERSTIGEN EN
ACHTBAREN HISTORIESCHRLIVER

PIETER BOR,

CHRISTIAENSZ.

Wat is'er menigh menfch gefint op vreemde landen,
Befoeckt, men weet niet wat, omtrent de verre ftranden;
Die noch met ftillen geeft niet eens en heeft bedacht
Wat uyt fijn eygen hof kan worden voortgebracht!
Wat is'er menigh menfch geneyght te liggen malen
Op eenigh feltfaem woort in onbekende talon,
Die niminer onderfoeckt, en nooit en overleyt,
Hoe geeftigh Hollant finght, hoe deftigh Hollant feit!
Wat is'er menigh menfch, die niet en plagh te lefen,
Als krijgh van ouden tijt en al het vorigh wefen,
Die niet ten vollen kent en niet ter deegh en weet,
Wie dat het Spaens gewelt hier uyt de landen fmeet!
Maer waerom toch gefweeft met alle vreemde winden,
Al wat .inen elders foeckt, is binnen ons te vinden;
Wat is 't, dat eenigh Rijck of eenigh eylant geeft,
Dat Hollant niet en kent, dat Hollant niet en heeft?
Gelooft bet, Hollants volck! dat Godes eygen fegen
In Hollant is geplaetft, in Hollant is gelegen:
Wat is bier menigh held, en menigh geeftigh man,
Die wapens voor bet lant, of penile voeren kan!
Wat is'er menigh Ilagh om uwent wil geflagen!
Wat is'er menigh fchans met krachten wegh-gedragen!
Wat is'er menigh fchip gefprongen in de locht,
Terwijl ghy, fonder loon maer oin de vryheit, vocht!
Welaen dan, foo ghy wilt uw eygen fegen fmaken,
Siet hier een rijcken Born van alle groote faken;
En ghy, die van het lant een recht beminnaer fijt!
Leert hier uw eygen tael, en leeft bier uwen tijt.
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GEEEch-AVENsCHINGE AEN DEN EERWAERTSTEN ENDE

HOOGIIGELEERDEN VEER,

GERAERT MARCELLUS,
EN DE EERBARE EN ZEDENRIJCEIE JOACKVROI, ,

CATHARINA VANDER BURGH
(ALS DESELVE TE SAMEN IN DEN ECHTEN sTAET WERDEN
VERGADERT B1NNEN DE Sl'ADT VAN 1)ORDRECHT, DEN
ACIITSTEN NOVEMBER, ANNO 1633).

I ndien mijn eerfte jeught, mijn aengename jaren,
foete lente-tijt, noch in haer groente waren,
GIty fout in dit geval, Marcellus, weerde vrient!
Ghy fout van mijn gedicht ten vollen zijn gedieut;
Maer nu mijn ouden dagh, mijn winter komt genaken.
Die my heeft onderftaen een witten baert te maken ,
Soo voel ick dat mijn geeft fijn °eaten drift verlieft,
En, met een ander hayr, een ander levee kielt.
Al wat ick inenighmael te voren heb geprefen,
Dat krijght in my voortaen, dat heeft een ander wefen ;
't En gaet ons heden niet, gelijck het eertijts gingh ,
De tijt, de fnelle tijt verandert alle dingh.
Waer draeght een dorre ftruyck , van kondc nu beyruren ,
Of aerdigh boom-gewas of aengenante mien?
Al wat des Somers fprnyt, en guile botten inaeckt,
Dat wort een kale ftock , wanneer de Winter ruteekt.
Een vrolick bruyts-gefangh ell wil geen droeve Ihmen
'Alter die van foete vreught haer laten overwinnen ;
Des wie een aerdigh veers wil brengen in de fed ,
I )ie, dichte nimmermeer, als met een blijden geeft.
Maer hoe kan my vermaeck of blijtfchap overkomen
Mijn lieve weder-helft is van my wegh-genomen!
Mijn vreught, mijn herten-wenfch, mijn trooft en ganfche
(hitt,
Die is in haer alleen ten vollen uytgeblult:
Ick heb in mijnen tijt haer foete jeught genoten ,
Mijn bora in hare borft niet felden uytgegoten;
N u mis ick dat vermaeck , en in haer droevigh graf
I)aer legh ick alle drift tot echte bander af.
Maer hoe? fal ick geklagh in uwe feefte brengen?
Sal ick mijn herten-leet met uwe vreughde mengen?
Veen, vrient, ick wil een wijl my voegen naer den tijt,
'k En wil niet droevigh zijn terwijl ghy vrolick zijt.
Doch ghy noch evenwel verwacht geen blijde fangen
Die met een foet gevley de teere 'Innen vangen,
Verwacht geen boertigh jock, geen jonge lieden praet,
Verwacht geen foet gequeel, dat op de feefte flaet:
De bruyt met haer gevolgh na rechten eyfch te prijfen,
En met een foet gedicht haer gaven aen te wijfen,
En is mijn fake niet dat magh een ander doen ,
Wiens oogh noch heden fwiert ontrent het jeughdigh groen ,
Ontrent den maeghdenbergh: laet die de bruyt befchrijven,
Laet die, als in het gout, haer aerdigh wefen drijven,
Laet die haer geeftigh oogh, dat glans en vlammen fchiet,
Begrijpen in gedicht, of in een geeftigh liet:
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Laet die het aerdigh waes van hare teere wangen,
By niemant oyt gefien als met een foet verlangen,
Laet die haer rooden mont, haer lippen als korael,
Vertoonen naer de kunft in ongemeene tael ;
Laet die haer foeten aert, haer wel-gemaeckte leden ,
Haer teer en eerbaer root, haer onbevleckte zeden,
Laet die haer heus gelaet hier brengen aen den dagh ,
En wat in dit geval de penne geven magh;
Laet die noch boven al- hier komen openbaren,
En fingen met de Item, of fpelen op de fnaren ,
Hoe al de grage jeught ontrent haer deure liep,
En ftaegh in growen ernft om hare gunfte riep;
Wat yeder ondernam om hare teere finnen,
Door kunft en foet beleyt, voor hem te mogen winnen,
Hoe fchrap Marcellus ftont, benaeut tot aen de ziel,
leer by in dit gevecht den prijs alleen behiel ;
Hoe dat fijn foete tongh, door hens en deftigh fpreken,
Hoe dat fijn rappe geeft de flagen moefte breken ,
Hoe dat lijn geeftigh breyn fijn kracht bier in bewees,
En in de diepfte root tot meerder hooghte recs.
Leert kunften, foete jeught, leert alle goede boecken
Door-grOnden met verftant, en neerftigh onderfoeeken ;
Niet flechts oui , als het client, te pleyten voor den hart,
Niet flechts °in , na den eyfch, te fpreken voor den Staet ;
Niet flechts owl eenigh menfcli met reden los te krijgen,
Als ieder is verbaeft, en alle tongen fwijgen;
Maer om geleert te zijn oock daer men vierigh mint,
En met een foete tough een fchoone vrijfter wint.
Al wat men heeft geleert, al wat men heeft gelefen ,
Dat kan, oock even hier, fijn meefter dienftigh wefeat ;
Gelijck in dit geval Marcellus heeft getoont,
En met foo weerden pant ten leften is geloont.
Maer, boven alle dingh, foo laet hem niet vergeten
De vryers onfer ftadt in heeft te laten weten,
Dat yeder happigh zy, en uyt fijn oogen fie,
Dat yeder diepe gunft aen fijn beminde bie,
Dat yeder doe met ernft de vreemde visfchers fwichten ,
T)at fy uyt onfen ftroom geen fuycken meer en lichten;
't Is nut dat yeder een op fijne waters blijft,
Tot dat ons eygen volck ten vollen is gerijft:
Van al dit foet beflagh moet ghy, o roover! quelen,
Moet ghy in onre tad. een aerdigh deuntjen fpelen
Voor vrijfters Roomfche tad, die niet een vrijfter kan?
Spreeckt Hollants, lieve vrient, foo
alle man.
Voor my, ick fwijge flit; van minne-brant te fpreken,
Dat kan oock even-felfs een killigh hert -ontfteken;
En dat en is geen werck, dat mijnen geeft vernoeght,
Of dat een grijfen baert en oude jaren voeght.
Ick wil, geluckigh paer, aen uwe feeft vereeren,
Wat my in slit geval de tijt heeft konnen leeren,
Ick wil u (met verlof) gaen leggen in den mondt
\Vat my oyt wel beviel ontrent het echte bondt:
I(■ )
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Voor eerft heb ick geltaegh, en op verfcheyden [louden,
Of in mijn eygen huys Of elders onder-vonden,
Dat noyt het echte paer foo nutten huys-raet vint,
Als dit gewenfte lot: twee herten eens gefint.
Met vrientfchap op te ftaen, met vrede weder flatten ,
Dat is een foeter vreught als hondert vette fchapen,
Dan al 't gemette vee en al het groot beflagh,
Dat yernant voor de luft op tafel brengen
Ghy daerom, weerde paer, foeckt ruft in alle faken,
En laet geen droeve twift tot uwe kamer naken,
Verbant met alle kracht, verbant de wrange fpijt,
En drijft de gramfchap uyt, en dat voor alle tijt.
Ick weet het voor gewis, dat ghy uw leven-dagen
Geen dingh in meerder ernft na defen fult beklagen,
Als dat ghy oyt een uyr, een (nick, een kleyne ftont,
Hebt aen een grammen fin of aen den twift gejont;
Ghy fult in tegendeel veel trooft in u bevinden,
Indienje vinnigh bloet hebt weten in te binden,
Indien uw gantfche vreught was onder u gemeen,
En hebt in als geweeft als fchapen onder een.
Het tweede trou-bericht, dat ick heb konnen mercken,
Bequaem het echte volck in haer bedrijf te ftercken,
Is, dat te geener ftont haer liefde dient gegront
Of op een jeughdigh lijf of op een rooden mont;
Die ftijlen zijn te fwack om dat gebouw te dragen,
En wijcken al te licht voor alle quade vlagen:
U dient een ltijver balck daer op ghy fteunen meught,
Dat is: een vafte grout van ongeveynfde deught.
Daer blijft een innigh vier, al is het lijf vervrofen,
Daer blijft een foete reuck oock in de done rofen:
Wie, als by paren wou, op eer en vroomheyt fagh,
Die hout een ftage vreught oock in den ouden dagh.
Ick wil hier voor het left een derden regel fetter,
Daer op het echte paer voor al behoort te letten:
Het is de foetfte plicht voor wijf en echte man,
Dat yeder in fijn deel vernoegen vinden kan.
Indien men is gefint fijn herte foo te buygen,
Om uyt fijn bed-genoot fijn vollen luft te fuygen,
En dat het ganfche ftuck bier toe wert aengeleyt,
Soo is voor dat gefin gewisfe vreught bereyt.
My zijn nu twee-mael thien en vijf geheele jaren,
Terwij1 ick ben gepaert, in haeften wegh-gevaren,
En ick en weet geen dinck my foeter aen de ziel,
Als dat ick defe plicht geduerigh onderhiel.
Ick kan het voor gewis, ick kan het heden feggen,
Ick kan het als een pant in uwen boefein leggen,
Dat wy, uyt dit beleyt, genoten meerder vreught
Ontrent den ouden dagh, als in de groene jeught.
Hoe dat ons metter tijt de jaren verder liepen,
Hoe dat wy meerder luft en foeter vreughde fchiepen;
Hoe meer de jeught verdween, hoe meer ons liefde wies4,
Soo dat ick heden noch betreure mijn verlies!

Maer ick en wil van nieus geen droeve klachten waken,
Ick wil (met uw verlof) mijn penne liever ftaken:
Wel aen dan, weerde vrient! ick wenfche, tot befluyt,
Ick wenfch het even u en uwe lieve bruyt,
Ick wenfche, dat je meught in ftaege trou volherden,
Te famen wel bedaeght, te famen leelick werden,
Te famen gaen ter feeft daer niemant oyt en trout,
En daer men even-wel geduerigh bruyloft hout.
Wijfheyt in mans, gedult in vrouwen,
Dat kan het buys in ruften houwen.

OP DE NEDERDUYTSCHE POEMA.TA VAN MIJN HEER ENDE NEU

A DRIAN US HOFFERUS ,
RENTMEESTER GENERAAL VAN DE GRAEFFELIJCKE DOMEYNEN VAN
ZEELANDT BEOOSTERSCHEL'I'.
(1683.)

Laetft als op haren bergh de negen fufters faten,
En waren al gelijck in vreughden uytgelaten,
Om dat'er menigh geeft in onfe fteden leeft,
Die met de fnelle faem in verre landen fweeft;
Toen wert Calliope met yver aengefteken,
En ging met vollen mont van onfe geeften fpreken:
Gefufters, feyt de maeght, hier onder aen den ftroom,
Daer waft in voile jeught een groene lauwer-boom;
Dat hout is eens geplant ter eeren van de pennen,
Die met een foet geluyt door al de werelt rennet' ,
Dat bout, dat jeugdigh bout, heeft langh genoegh gegroeyt,
Het dient tot ons gebruyck ten 'erten afgefnoeyt.
Wy moeten heden felfs gaen vlechten groene kroonen,
Om fchulden of te doen, en dienft te mogen loonen;
't Is `reden dat hun gunft en eere wert gedaen,
Die al het vaderlant en ons ten dienste ftaen.
Het woort is nau gefeyt, een nymphe van de negen
Is fnellijck van den bergh tot in het dal gefegen,
En eerfe wederom aen haere plaets genaeckt,
Soo was'er, naer de kunft, een groene krans gernaeckt.
Daer gingh het geeftigh volck te famen ondervragen ,
Aen Wien dit jeughdigh groen dient op te fijn gedragen;
Ten leften rees'er een, Urania genaemt,
Die sprak een deftigh woort, gelijck het hier betaenit:
Goddinnen van Parnas! en wilt niet langer twiften,
Noeli uwen nutten tijt in lange reden quiften,
Wie van den Hemel fchrijft, en ons den Hemel toont,
Die komt het voor-recht toe om eerft te zijn gekroont.
Ick ben vol hemels vier, en 't is mijn eygen wefen,
En 'k hebbe defen aert al over langh geprefen
In Hoffer onfen vrient, die aen de Zeeufche kuft
Ons fchenckt een foet gedicht, maer niet tot vuyle luft.
Hy finght geen flim bejagh , geen liet van Amarillis,
Geen Melibeus vier, dat maer een recite gril is;

BY-EN OPSCHRIFTEN. EER-DICHTEN.

Hem drijft een ander geelt, en met een hooger vlucht
Verheft by fijn gedicht tot boven in de lucht;
Gunt hem dit nieu juweel! — De foete nymphen fwegen
Toen Hoffer wert genoemt, en al de fufters negen
Met foet en bly gelaet; dat was genoegh gefeyt,
Dat u, o weerde man! de krans is toegeleyt.
Wel aen dan, fwiert de pen en laet uw reyne dichten
Uw ftadt, uw vaderlant, en verder rijcken Itichten;
't Is wint, 't is enckel roock, Met al des werelts glans:
De Hemel fchenckt alleen den rechten lauwer-krans.
BYSCHRIFT VAN DEN HEERE

J. CATS,
OP ZIJN EYGEN AFBEELDINGE , HEM VERTO0N EN DE 0 D 57 JAR ,
GESCHILDERT DOOR M. MIEREVELT, EN IN PI AET GHEBRACIIT
DOOR W. DELFT.
(1835.)

Als ick dit beelt aenfie en van mijn eertie jaren,
Soo leer ick, dat de tijt verloopt gelijck de barn;
De jeught is niaer een bloem, de menl'clie nietigh gras:
'k En was niet, dat ick ben, 'k en ben niet dat ick was.
OPSCHR1 FT

BOVEN DE POORT VAN HET OUDE-VROUWENHUYS TE DORDRECHT.
Siet, hier worden onderhouwen
Oude, koude, fwacke vrouwen;
Trotfche vrijfters, fiere jeught!
Siet, hoe dat ghy worden meught.
OPSCHRIFT

BOVEN DEN SCHOORSTEENMANTEL IN DE
WEESKAMER TE DORDRECHT.
Vaders, als het ydel leven
U op aerden fal begeven,
Siet dan, dat uw herte peyft,
Dat de tijt van u verreyft.
Wilt niet anghftigh ligghen vreezen
Voor uw na te laten weezen:
Hier fijn vaders voor een kint,
Dat gheen vader meer en vint.
AEN DEN IIEER

J. CATS,

RIDDER &C.

RA ET-PENSIONARIS VAN HOLLANT EN WEST- VRIESLAN T
A uno 1636.

Mijn heer, dees' groene kroon met bloemkens omgewonden,
Sent bier tot uwer eer een maeght u wel bekent,
Recht op St. Jacobs dagh met eyger hant gebonden;
Ey! veegh het gunftigh p ert, en niet het kleyn ptefent.
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God geve, dat ick mach noch dickmael u befteken,
En dat ghy leven meught ten dienfte van het lant,
Soo lange, dat je wert met Neftor vergeleken;
Want ghy zijt aen den Staet een uytverkoren pant.
MARIA DE \\Ir.
AEN DE EERBARE KUNSTRIJCKE JONCK-VROUW

MARIA DE WIT.
Ghy hebt my, foete maeght, uyt guile toegefonden
Een maeghdelijk gefchenck, een krans van bloemgewas;
ick heb'er boven dien een veersjen by gevonden,
Dat ick als geeftigh prees, en met vermaken las.
Ghy hebt my noch vereert met driederley Goddinnen ,
Met Pallas edel beelt, met Juno boven dien,
Oock quam'er in bet fpel de moeder van het minnen,
En noch haer weeligh kint dat was'er by te lien.
Wat Pallas feggen wil, dat kan ick wel bevroeden:
Ghy wenft my wijfheyt toe in mijn befwaerden ftaet;
En waer toe Juno dient, dat kan ick oock vernio 'den:
Sy leert my deftigh zijn, en 't is een groot cieraet;
Maer wat dat u beweeght, een Venus my te fchencken ,
En hoe haer dertel wicht op my nu pasfen kan;
Dat kond' ick, wat ick doe, in geenen deel bedencken,
Want ick ben nu voortaen een afgefleten man.
ick heb een vrou geftreelt tot in de twintigh jaren ,
En die genoot alleen de kracht van mijne jeught ;
God gaf my vruchtbaer zaet, en haer het kinder-baren,
En dat was toen ter tijt geheel mijn aertfche vreught.
Maer dat is al verkeert, die fon heeft eens gefchenen,
Mijn lieve weder-helft is van my wegh-geruckt;
Mijn jeught die is vergaen, en als een roock verclwenen,
En 't is een laftigh ampt, dat op rnijn fchouders druckt.
Nu is my Venus gram, en vry niet fonder reden,
En haer ael-weerdigh kint en gunt my geen verniaeck;
Dat heb ick wel gemerckt als geenen tijt geleden,
Soo dat ick nu voortaen lien ganfchen handel ftaeck.
Soo is 't dan fonder grout, my Venus toe te fenden,
Die aen geen grijfen baert, maer jonge lieden part;
Ey lieve! wilt haer beelt van mijn gefichte wenden,
My dient geen dertel fpel, ick draegh een fwaren laft.
Dus fprack ick, geeftigh dier, tot fmaet van uwe Taken,
Maer neen, ick heb gemift, ghy doet niet fonder gront,
Ghy hebt my , naer ick merck, een rechter willen maken,
Gelijck eens Paris was, toen Venus voor hem ftont.
Ghy fent in mijn vertreck drie naeckte jonge vrouwen,
En vraeght, na dat my dunckt, wie dat ick geef de prijs;
Ghy meynt, dat ick de lull fal konnen weder-bouwen ,
Mits ick vol jaren ben en fchier ten vollen grijs.
Wel aen dan, nu ghy wilt dat ick fal rechter vvefen,
Hoort, wien dat ick de prijs in defen geven fal:
Op Venus pas ick niet, ick ben'er van genefen,
Dies acht ick Juno groot, inaer Pallas boven al.
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GED1CHT, OP DE GELEGENTHErr VAN ST.1 ET , TER TUT DE
WIJT-VERMAERDE MELT,

MARTEN HARPERTSEN TROMP,
ADMIRAEL TER ZEE WAS GEMAECKT.
(1637.)

Zee-helden, wacker volck, peck-broecken, rappe gaften!
Op, ruckt nu wederom de vlaggen van de maften !
Gaet, jaeght eens op een nieu den Spangiaert over boort,
En haelt eens wederom, dat ghy ter zee verloort!
't Is langh genoegh gegeeut, 't is al te langh geflapen;
Koomt, wort eens datje waert, en alfje zijt gefchapen:
De zee en haer gevolgh daer zijtge toe gewent,
Doer is uw' eygen hugs, uw' eygen element.
Al wat op aerden leeft, al wat'er is gefchapen,
Dat kept fijn eygen kracht, en weet fijn eygen wapen;
Ja, weet wat hem gemaok of eenigh voordeel doet,
En hoe het naer den eyfch zijn vyant krencken moet.
De leeu vecht met de Mau, de Icier gebruyckt den 'toren,
I-let peert fact met den voet, een haen met felle fporen;
De zee is uw' geweer, gebruyckt daer uw gewelt,
Baer is geen twijffel aen, de Spangiaert moet gevelt!
De zee die heeft u eerft den vryen hall gegeven,
Den Gods-dienft ingevoert, den Spangiaert uytgedreven
De zee die heeft n eerft den vyant leeren Moen,
De zee maeckt u gevreeft oock by den indiaen.
De zee brenght voordeel in, en bout bier groote fteden
De zee verrijckt het lant, en dat in verre leden ,
De zee maeckt dat het lant den vyant overwint;
Ghy daerom, bouwt de zee foo ghy bet lant bentint!
En valt dan aen het werek met onverfaeghde linnen,
I!
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Ghy fait gevvisfen buyt, groot lof! en eere winnen;
Want als naer rechten eyfch den leeuw de bende leyt,
Daer is geen twijffel aen, de zegen is bereyt!
Tromp gaet u heden voor; by trompt met alle krachten,
En roept u naer de zee, en Mort in uw' gedachten
Een luft om wel te doen, een yver voor het lant,
Daer van fijn innigh Bert en al fijn wefen brant.
Ghy, let op fijn bedrijf, en let op fijn bevelen;
Hy fal u, naer de kunft, met yfer leeren fpelen,
En kaetfen met bet ftael, ja leyden aen den dans,
Daer by geen vrou en client, maer niet als fluckfe mans.
Maer ghy, o dapper helt! en leyder van de benden,
Die haer geduchten fchrick naer Ooft en Welter fenden,
Koom, toont ons op een nieu, dat Hollant weder leeft,
Dat Hollant boven light en op de baren fweeft.
Siet bier een wacker man '', die niet en fal befwijcken,
Die niet en is gewent aen yemant oyt te wijcken ;
Die wort u toe-gevoeght, om, met gemeene kracht,
Te doen al wat de Staet van uwe daden wacht.
Gaet, gaet, man-haftigh paer van duyfent uyt-gekoren,
Gaet, recht eons weder op, dat fcheen te zijn verloren;
Gaet, dondert met gefchut, beret de Vlaemfche kult,
En toomt de Spaenfche pracht en ongetoomde lull;
Maeckt, dat de koopvaerdy de ftroomen magh gebruyeken,
Maeckt, dot de visfery de netten inagh ontluycken,
Maeckt, dat de rijeke zee, met haer geheele ftrant,
Een zegen over al magh Morten op het lant.
Nu, manner, 't is genoegh, en waerom meer gefchreven?
ITw' Damen doen al-ree de Vlaenifche kuften beven.
Wel , flncx clan aen het werck, ghy zijt'er toe genoot,
Soo ghy de zee bewaert, het lant is buyten noot!

SPIEGEL
VAN DEN

OUDEN ENDE NIEUWEN TIJT,
BESTAENDE CYT SPREECKWOORDEN ENDE SINSPREUCKEN, ONTLEENT VAN DE VOORIGE ENDE JEGENWOORDIGE EITUWE , VERLUSTIGHT DOOR
MENIGTE VAN SINNE-BEELDEN , MET GEDICHTEN EN PRENTEN DAEROP PASSENDE; DIENSTIGH TOT BERICHT VAN ALLE GEDEELTEN
DES LEVENS, BEGTNNENDE VAN DE RINTSHEYT, ENDE EYNDIGENDE MET HET EYNDE ALLES VLEESCH,

ELCK SPIEGLE TIENT SELVEN.

AEN DEN LESER.
Meynt iemant defen boeck te langh of groot te wefen,
Die magh, indien by wil, alleen maer weynigh lefen :
Een reden , fonder meer, een regel wel gevat ,
Een fpreucke, waerde vrient, is hier een groote fchat.

Soo ghy daerom dit werck misfchien eens quaemt te koopen,
Wilt oock het minfte woort niet haeftigh over-loopen:
Herkaut, eer dat ghy fwelght, flockt niet, gelijck een vraet,
Maer deAkt meer als ghy leeft, en leeft meer als'er ftaet.

Lod. 12. 13. Les propos des fages lort eomme aiguillons.

VERKLARINGE OP DE TITELPLAET.

Wijfheyt), gefeten tusfchen Ratio ende Memoria
Tot verftant van de Titelprente dient gelet, dat Prudentia (d.
(d. Reden en Geheuchenisfe), een goede fpreucke bedacht hebbende, geeft defelve over aen hare vriendinne de Reden,
om die in wat naerder achtinge te nemen ; Reden, de fpreucke goet vindende, langhtfe aen geheuchenisfe, hare gefpeule,
ende die wederomme aen den Tijt; dewelcke den ommeloop der jaren gebruyckende tot een Spiegel voor fin dochter
de Waerheyt, ende bevindende de fpreucken aen haer wel te gelijcken, laet toe, dat de Fame defelve mach voeren al
waer de menfchen wonen, en daer uyt Wert ten leften een Spiegel van den ouden ende nieuwe Tijt, wefende de recite
Spiegel der Waerheyt. Spiegelt u daerin , Lefer, en vaert wel!

VOOR-REDEN.

Dewijle, gunftige Lefer, dat Nuttigheyt ende Vermakelijckheyt te famen gevoeght van outs de ganfche werelt deur
zijn geacht geweeft als twee faucen, om alle dingen fmaeckelijck te maken: ende dat ick eenigen tijt herwaerts voor
hebbe gehad, om (naer mijn kranck vermogen) de liefhebbers onfer tale van tijt tot tijt iet fulcx toe te fchicken, dat aen
de felve tot beyde gelijckelijck aenleydinge mochte geven; foo en hebbe ick tot dien eynde voor ditmael niet beters konnen
voortbrengen, als het werck dat u heden wert vertoont: beftaende in een nieuwe verfamelinge van oude fpreeckwoorden
en by-fpreucken, uyt veelderhande talen en tij den met opmerckinge gekofen, en den loop van 's menfchen leven
befcheydentlick toegepaft. Omme waervan den naeukeurigen lefer (tot beter gebruyck van alles) wat naerder t'onderrechten, foo vinde ick goet, foo wel over de nutticheyt als vermakelijckheyt van de by-fpreucken en fpreeck-woorden
in 't gemeen, en op de geftalte van dit werck in 't byfonder, by maniere van Voor-reden, wat te feggen. Aengaende
voor eerft de nuttigheyt ende vermakelijckheyt van de fpreeck-woorden in 't gemeen, foo wil ick den gunftigen lefer
kortelijck vijf byfondere nuttigheden, en even foo veel vermaeckelijckheden van de felve, als met den vinger, aenwijfen.
Belangende de nuttigheden, dient aengemerckt: 1. Dat by-fpreucken ende fpreeck-woorden (wefende als overgebleven voncken
van de hooghdravende wijfheyt der Voor-vaderen van d'eerfte werelt '') zijn gewisfe leermeefters van den loop des levens,
aenwijfende uyt oude ondervindinge, hoe in nieuwe gevallen ieder fich heeft te dragen 2). 2. Datfe, mits de fpitfe haerder
fcberpheyt, krachtelijck door-dringen in de gemoederen der menfchen, latende in de felve als fekere weer-haecken, dienftigh
tot opweckinghe van dieper bedenckinge, als wel voor eerft daer in fcheen te fchuylen 3). 3. Datfe geheel dienftigh zijn om
oude, en felfs oock uytheemfche fchrijvers grondelijck te verftaen, die anderfins op veel plaetfen duyfter ende onfmaeckelijck
bevonden werden 41. 4. Datfe de rechte eygenfchappen ende ingeboren aert van de nada' ende voleken (uyt de welcke de
felve haren oorfpronck trecken) fonderlinge wel uytdrucken, ende aen den lefer levendigh vertoonen '). 5. Datfe niet alleen
tot verwackeringe des verftants, maer fonderlinge tot een rechte gefetheyt ende vromicheyt des levens, in een kort begrijp
van woorden, een goeden wegh banen 6). Belangende de vermaeckelijckheyt van de by-fpreucken en fpreeck-woorden,
d'ervarentheyt fpreeckt felfs: 1. Datfe een reden verfteren als gefaeyde peerlen, ende in der waerheyt bevonden worden te
wefen even die guide appelen in filvere fchalen, daer de wijfe man van gewaeght, Prov. 25. 11 7). 2. Datfe ganfch bevalligh
zijn om hare kortheyts wille, en mitfdien recht bequaem om onthouden te worden, hebbende ondertusfchen in fich den
1) De eerfte fpreeckwoorden zijn ontleent en genomen uyt de Spreucken der Wijfen , of uyt den aert van de gedierten, ofte nyt de eygenfchappen %an eenige natiên of nyt eenige gedenckwaerdige gefehiedenisfe , of andere foodanige byfondere faken: gelijck fulcx betnygen Erafmus , Thomafo Bnoni, en andere Schrijvers.
I proverbi fono quelle perfectisfime regale, che ci ammaeftrano nel corfo della vita hnmana, etc. Tho. Bnoni de' Pro, lta.
2) Wat is het, (feyt Salomon) dat gefchiet is P even het felve dat gefchieden fal. Wat is het datmen gedaen heeft P even het felve datmen doen fal. Deer en gerchiet niet nieus ender de
fonue. Eec. 1 9. Certum eft Mud Thucydidis: Donee eadem hominum natura manet, fimilia multa acciduut.
3) Fit, nefcio quo modo , tit fententia proverbio qaafi vibrata feriat acrius auditoria animum , et aculeos quofdam cogitationum relinqnat infixes. Eraf. vide Eec. 12. Et Vosfins Orat. Inft. lib. 4. cap. 4.
4)

Vid. Erafm. in praefat. Chiliad.

6) In proverb. invenias pigmenta Hifpanicae argutiae , Thufcae altiloquentiae , Gallicae Veneris, Germanici impetus. Seal. ad Carden. Exerc. 294.
6) Spreeck-woorden (feyt'er een Hoogdnyts fchrijver) zijn als de kern van een reden, daer uyt wat meer veeltijts verftaen ala gefeyt wort : behelfende menighmael in twee of drie woordea
genoeghfaem een geheele predicatie.
7)

Sono di tante eccellentia gli proverbi, chefi diligentemente osfervaremo tutte le lingue o Grece , o Latine , o altre pih ftraniere, troveremo niana tra quelle esfere ehe non refplenda del

'ornamento di quelli pofcia che appaiano gli proverbi detti inventati da gehuomini pill faggi, i quail fotto amabile ofcurita , o pur fotto velameni d'ingegnofe tranflaioni illnftrano, quafi
chiaro ftelle, la common favella; onde non folo adornano ogni lingua, ma avivano ogni ragionamento, o grave, o familiare , o domeftico , o publico, o privato. Thom. Bnoni. d. prefat Prov.
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ganfchen keeft van de wijfte boecken; zijnde mitfdien bequaem om gebruyckt te werden tot Sin-fpreucken ende Op-fchriften in
velt-teyckens, glafen, gebouwen, ende diergelijcke gelegentheden meer 3. Datfe de bijtende waerheyt (die in haer eygen
geftalte by 't meerendeel der menfchen veeltijts niet ten beften en wort opgenomen) met een verbloemde om-reden tot in
het binnenfte der gemoederen behendelijck indringen 2). 4. Datfe geheel buyghfaem en reckelijck zijnde tot veelderley
faken, oock verfcheyden van aert wefende, met groot vernoegen van hoorders en lefers, gevoegelijck konnen worden
verdraeyt, en tot andere gelegentheden van faken merckelijcken konnen werden uytgebreyt 3' . 5. Datfe door een aengename
duyfterheyt fonderlinge bevalligh zijn, en wat anders in den fchijn, wat anders nae de waerheyt in fich hebben, waer
van de lefer naderhant het rechte wit en ooghmerck komende te treffen, plach in fijn gemoet een fonderlingh vernoegen
t'ontfangen; niet ongelijck den genen, die onder de dichte bladeren een fchoonen tros druyven, na langh foecken,
eyndelijck komen te ontdecken 4'. De bevindinghe leert ons, dat veel dingen beter aert hebben alsfe niet ten vollen
gefien, maer eeniger-maten bewimpelt en overfchaduwet ons voorkomen: 't werck Poppxa, de Keyferinne, wel verftaende
(gelijck van de felve getuyght wort) was gewoon haer niet te laten als foo wat bedeckt, en als in een fchaduwe,
om het gefichte der omftanders niet te verfadigen 5'. De by-fpreucken clan en de fpreeck-woorden bevonden zijnde te
wefen van foodanigen nuttigheyt en vermaeck, als voren is gefeyt; foo en is'et niet te verwonderen, dat de befte, wijfte,
oudfte, en aenfienlijckfte van alle volcken en tijden , met de felve oyt veel hebben op gehad. Men vint, dat niet alleenlijck
de voortreffelijckfte onder de Heydenfche philofophen, als Ariftoteles, Cleanthes, Chryfippus, Ariftides, Zenodorus,
Didymus, Theophraftus, Milo, Diogenianus, en oock andere meer, de felve verfamelt en veel gebruyckt hebben; maer oock
dat de voornaemfte onder de genen, die den waren God waerlijck hebben gekent, foo Koningen, Propheten, als Apoftelen,
ja de eenige fone Gods, even de Heere Chriftus felfs, hier van werck hebben gemaeckt, ende niet veronweerdight de felve
in hare fchriften en redenen, naer gelegentheyt, te vermengen: behalven dat de machtighfte Koningh van Ifra81, ende met
een de wijfte man die oyt was, daer van met opfet heeft gefchreven; gelijck mede doet Jefus Syrach, ende van gelijcken
Benfira, wiens Groot-vader (foo gelooft wert) is geweeft de Propheet Jeremias ende dit alles op feer goede gronden, ende
om byfondere redenen. Want is'et van gewichte te houden dat een wijs man feyt, veel meer dat veel wijfen feggen,
noch meer dat de wijfte van veel landen feggen, noch meer, dat de wijfte van de gantfche werelt feggen, ende dan
noch boven al, dat alle de wijfte van tijt tot tijt, ende met tusfchenloop van veel tijden en eeuwen eenftemmelijck hebben
gefeyt, ende geftadelijck noch blijven feggende 7). Spreeck-woorden (feyt'er een) zijn dochters van de langhduerige ondervindinge, zijn als beproeft gout, ja als enckele Gods-fpraecken 81 . Spreeck-woorden hebben behouden, ende (tot defe onfe
eeuwe toe) overgebracht het gene dat noch metale pilaren, noch gehouwe fareken, noch harde marmer-fteenen, van den
knagenden taut des alverteerenden tijts hebben konnen bewaren 9'. Spreeck-woorden doen ons Tien in de vorige ende
tegenwoordige werelt, ja dickwils meer als de Ouden felfs oyt daer in hebben gefien: want gelijck een dwergh, verheven
fijnde op de fchouderen van een revs, verder Piet als de revs; infgelijcx onfe eeuwe (hoewel minder in hooge wetenfchap
als de oude) geholpen (boven de wijfheyt der voorvaderen) met eygen ondervindinge, fiet en feyt dickwils meer als de
outheyt felfs te voren heeft gedaen. Al het welcke by my overwogen ende ingefien wefende, foo hebbe ick geoordeelt dienftigh
te wefen in onfen tijt en tale, aen de inwoonders defes Lants mede iet wat van dingen defer ftoffe in handen to geven;
en daerom en hebbe ick niet in 't gemeen by een geraept alderhande fpreeck-woorden fonder onderfcheyt, maer alleen de
gene die, boven de eygenfchap van een foete verbloeminge, iet dienende tot leere ende verbeteringe in haer zijn hebbende.
1) Weynige fpreeck-woorden, door een fcherpfinnige kortheyt, gaen dickmael te boven, ende' zijn bequamer tot leeringe als geheele en groote boecken; en gelijck de bonne met ecn kleyn
ftraeltjen dickmael een duyfter hol verlicht (fchoon het felve verre is gelegen), foo konnen oock de fpreeck-woorden uyt het verftant de duyfternisfe van onwetenheyt verdrijven, en de ware
deught daer in veften. Typot. de Symbol.
2) De woorden der wijfen zijn fpiesfen en nagelen, Salom. Ecci. 12. 11. Hine Ciceroni Salinae dicta; Anglia Pointed Speeches; aliis, Mucrones verborum; et proverba cafe fententias
vibrantes, ubi mordax illud Verum, quo imbecilliores facille offenduntur,, fuavi quodam temperamento diluitur.
3) Les Proverbes fignifient, ce que le lecteur voudra.
Alia quippe atque alia eft ejufdem rei interpretatio. Livius. Gelijck als de fchilder wil, foo moet St. Joris den draeck fteecken.
4) Proverbium eft fermo acutus rem manifeftam obfcuritate tegens. Vide Typot. de Symb. Thomof. Buoni, Erafm. et alios.
Nicolao Zegero , viro opprime erudito, ea tantum flint proverbia quae haec tria complectuntur: Ut apud complures tint celebrate jactataque: at felt° quopiam figurae alicujus involucro , ant
certe erudito aliquo Laconifmo fecernantur it fermone communi: ac denique , lit falutarem contineant fententiam. Julius Sealiger parcerniam cenfet esfe orationem vulgatam, allegoricam, five
alludentem. Hadrianus Junius, orationem vulgo in ufu habitam allegorice aliquid innnentem. Theophylactus orationem oblique et occulte, atque omnino collatione quadam , aliquid, quod
propofuerat, oftendentem. Synefius orationem, quae fententiae dignitatem habens ac antiqaitatem It Philofophia depromptam, gravem plane obtutum lectori exhibeat. Vid. D. Gerard. Vosfium
Orat. Init. lib. 4. cap. 4.
5) Ne fatiaret afpectum, inquit Tacitus; eel quia tic decebat. Hue pertinent haec, et alias Ubi cadaver, ibi aquila ; Canis ad vomitum, et fimilia, quae vide in Adagiis veteris et novi
Teftamenti Martini Delrio.
6) Benfira ab Ebraeis inter prifeos fapientes numeratur , et nepos Jeremiae Prophetae fuisfe creditur. Ita Paulus Fagius epift. ad Gafparum Heldelinum.
7) Philofophus quidam interrogatus, quidnam hic in optimis numeraret P optime refpondit: Quod maxime commune eft. Bucherus in Gnomol. praefat. Summae auctoritatis eafe debet, in quod
uno ore pinrimae confentiunt gentes. Cicer. Prudentia ex Sapientum fententiis propemodum vaticinantur. Chriftoph. Befoldus axiom. Phil.
8) Publici rumoris auctoritas eft inftar oraculi. Non omnino de nihilo eft quod publico fermone circumfertur. Hefiod. Publicus rumor nunquam fere fruftra. Auguft. Omnium confenfus,
naturae vox eft. Cicer. I. proverbi fone tutti provati. Gemeene roep heeft veel wat waers. I Proverbi non fono da farfene beffe. Gemeene geruchte is felden geloogen.
9) Syrach. 8. 9. 10. Ne mefprife point le propos des anciens Cages, mais entretien toy en leur fages fentences. Car to apprendras d'eux doctrine et fage jugement , et le moyen pour faire
ferviec au Princes. Tels propos asfaifonnez par divers Rages et experiences. apprenent les nouvelles du monde, les moyens pour f'y conduire, et Ia voye pour en fortir.
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Boecken (mijns oordeels) behooren te wefen, gelijck een van de oude wilde, dat de maeltijden fouden zijn, achtende die
de befte niet, in de welcke men een tijt langh ganfeh uytgelaten vrolijck was geweeft, en daer men veel gegeten en
gedroncken hadde, waer van men dan noch des anderen daeghs in mage ofte booft groote pijne komt te gevoelen; maer
wel de foodanige, daer van men de befte fmake eerft des daeghs daer aen gewaer wort, door het herkauwen van de
goede tafel-reden aldaer voorgevallen. Ick wenfche, dat al het gene de gemeente om te lefen in handen wort gegeven
foodanigh ware, dat de lefer niet eenige ongefouten vermaeck daer door worde aengebracht; maer fonderlinge dat een
ieder na het lefen fich in eenigen , deele t'elcken verbetert mochte vinden, en alfoo een goede nafmake (hem ten beften)
daer van mochte behouden: en om dier oorfaecke wille, heb ick my in defen gedient van leerfame fpreucken, beyde uyt
oude en nieuwe talen, uyt de welcke (naer mijn gevoelen) konnen worden afgenomen treffelijcke gront-regels van
verfeheyden ftoffe, die in den loop des levens alderhande menfchen konnen dienftigh zijn. Infgelijcx heb ick goet
gevonden {tot meerder licht en nuttigheyt van den Lefer) in de ordre van dit werck te volgen den gewoonlijcken loop
van 's menfchen leven, ten eynde een yeder, naer fijn gelegentheyt, fpoedelijck en fonder lange foecken, fijn gerief daer
in foude mogen vinden. Ick heb van gelijcken de hooft-ftucken van de felve gefocht te verluftigen door de Nederlantfche
dicht-konfte: ende alfoo de Poefie te rechte by de ouden wert gefeyt te zijn een fpreeckende fchilderye, en de
fchilderye aen d'ander zijde een fwijgende Poefie; foo hebbe ick het voorfz. werck rude doen verfieren door de fchilderkonft: waer in, onder anderen, daer op mede is acht genomen (om door de veranderinge den lefer des te meer
vermaeckelijckheyt aen te doen), dat veeltijts de kleedinghe en het wefen felfs van de figueren, zijn geftelt naer de tale
van het fpreeck-woort, daer op het beelt flaet, zijnde op een Spaens, Italiaens, Frans ofte ander fpreeck-woort, gepaft
een Spaenfche, Italiaenfche, ofte Franfche kleedinge en wefen, zoo veel de kunfte heeft willen geven; invoegen dat hier de
wijfheyt van de oude en nieuwe volcken niet alleen gelefen, maer oock eenigermaten gefien kan worden. Waer by dan
noch komt, dat onder elck hooftftuck zijn gevoeght eenige over-een-ftemmende fpreeck-woorden van andere volcken op die
ftoffe pasfende, op dat de eendracht en gelijckheyt van oordeel van verfcheyde nation, in een en het felve leer-Ruck
t'famen komende, te beter by den lefer gevat en van meer gewichte geacht mochte werden '). Ten leften heb ick mede
goet gevonden op verfcheyde plaetfen menighte van fpreeck-woorden hier by te voegen in haer oorfpronckelijeke tale,
ten eynde (elcke fprake in haer felven een byfonderen aert hebbende) de lefer de talen verftaende, des te beter de rechte
gear en eygenfchap van de fpreucken en fpraken foude mogen in-nemen 2'. Siet dan hier, goetgunftige lefer, in 't korte
mijn ooghmerck in dit tegenwoordigh werck, het welcke foodanigh is, dat een yeder tot zijn eygen gebruyck het felve
van tijt tot tijt kan vermeerderen met de by-fpreucken en fpreeck-woorden, die by hier en daer fal mogen hooren of
lefen; tot hoedanige vermeerderingh dies te meerder ftoffe is, vermits ick, nu een geruymen tijt met verfcheyde faecken
(boven mijn gewoonlijck beroep) befich zijnde geweeft, hier toe niet en hebbe konnen brengen foodanigen vlijt en tijt,
als wel noodigh foude zijn geweeft. Doch hier noch werdende bygebracht foodanige vermeerderinge, als voren is gefevt,
foo vertrouwe ick vaftelijek, dat metter tijt uyt dit werck foude mogen ontftaen een lieffelijcke honighraet, te fames
gebracht ende gewracht uyt de befte bloemen van oude en nieuwe fchrijvers, fmaeckelijck voor alle monden die niet geheel
onfmaeckelijck en zijn; invoegen dat het felve fal konnen dienen d'onwetende tot onderwijfinge, de wijfe tot onderhout,
de kinderen tot leere, de jongelingen tot breydels, den ouderdom tot vermaeck, ende alle menfchen in 't gemeen tot een
Spiegel der Waerheyt. Duyt ons voornemen ten beften, geniet onfen arbeyt, waerde Lands-genooten, en weeft gegroet van
Uwen gan1 s Dienft-plichtigen ,

J. CATS.
1)
2)

Quid probabilius , quam quod nemo non dicit P quid verifimilius , quam quod tot nationum confenfus , velut idem fuffragium, comprobavit P Cicero.
Habent hoc peeuliare pleraque proverbia , ut in ea lingua fonare poftulent , in qua nate funt : quod fi in alienum fermonem demigrarint , multum gratiae decedat. Quemadmodum funt et

vine quaedam , quae recufent exportari , nee germanam faporis gratiam retineant , nifi in his lock in quibus proveniunt. Erafm. Cui confonum eft quod ait magnus ille magni filii pater. Jul.
Caef. Scaliger de Subtilit. ad Card. Exer. 294. Sic itaquc cenfeo. Venere propria , quafique nativo cujufque linguae decore foveri fententias quafdam , fubnixafque certis , ut ita dicam , idiomatifmi
fulturis fuftineri; quas in ahem quafi coloniam fi deduces, iidem fene tint cive , gratiam priftinae commendationis non retinebunt, Hoc ita profecto demum eft, etque fi frenum imponas bovi.
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INHOUT EN ORDRE
VAN HET

TEGENWOORDIGH WERCK.

Het eerie deel begrijpt de opvoedinghe van kinderen, door fpreeck-woorden, finne-fpreucken, gedichten, en platen
aengewefen: jongelingen en haer bedrijf, reys-lesfe, en de fpreeck-woorden daer toe dienende i foo te water als te lande;
van gelijcken de jacht, paerden, honden, en diergelijcke: als merle 't beleyt van eerlijcke vryagie, bedrogene onteerde
vrijfters, overfpeelfters, lichte vrouwen, veroude maeghden, en de gene die haer kans verkeecken hebben; en ten leften
liefdens kort-fprake, het welck is een kort begrijp van allerley minne-plichten.
Het tweede deel bout in de grontregels voor gehoude lieden van huyfelijeke faken, winfte, verlies, fparen, verteeren,
gaften nooden, grooten of kleynen ftaet houden, met veel gedenckwaerdige fpreucken van verfchey-de nation, op die en
diergelijcke gelegentheden.
Het derde deel behelft faken van ftate, ampten, officien, plichten van Princen , en perfonen van hoogen ftate,
lofheyt van menfchelijcke faken, Chriftelijcke bedenckingen, fmne-fpreucken , den ouderdom, fwackheden en fieckten
rakende; menighte van bemerekingen, roerende de onderhoadinge van de gefontheyt; en ten leften bedenckelijcke
fpreucken , nopende het eynde alles vleefch.

MARTIAL'S:
Non hie Centaures, Gorgonas, Herpelasque
Invenies, bominem vagina noftra fapit.
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JONCK RIJS IS TE BUYGEN, MAER GEEN OUDE BOOMEN.
RAMI CORRECTT RECTIFICANTUR, TRABS MINIMS.
De man op de ladder ftaende, fpreeckt:

Nadien ick ftoffe foeck om my een huys te bouwen,
Soo wil ick defen boom ter aerden neder-houwen;
Het is een keeftigh hout, maer vry al wat te krom,
Dies poogh ick defen balck te buygen anders om.
Maer fchoon ick die omvangh met hondert taye wisfen,
Soo moet ick evenwel mijn wit en hope misfen:
Hy is te wonder hart, en al te bijfter fteegh,
Dus blijft hy in den ftant, gelijck hy eertijts pleegh.
Doch, t'wijl ick befich ftae, foo hoor ick van beneden
Een onverwachte item, een onbekende reden;

Een (ick en weet niet wie) let op het geen ick doe,
En roept met luyder Item my defe lesfe toe:
Ey! waerom dit beflagh ontrent veroude batten?
Hoort, macker, dit gewas heeft al te Iteege quaften,
Daer is geen rechten aen; dus, lieve, zijdy wijs,
Verlaet den ouden tronck en buyght het jeughdigh rijs.
Maer duyt dit niet alleen op raeuwe boom-gewasfen ,
Het kan oock boven al op uwe kinders pasfen;
Hoort, vaders van het huys: de jeught, de teere jeught,
Dient van den eerften of gebogen tot de deught.

Het jegenwoordigh fpreeck-woort is genomen uyt de Arahifehe fpreucken
onlanghs te famen vergadert en overgefet door den tael-geleerden D. Erpenium
gewefen Profesfor in de hooge Schole van Leyden: het felve fpreeck-woort
vermaent alle ouders ende vooghden, dat niet als de jonge jaren zijn bequaem
tot onderwijfinge , ende dat daeromme de felve tot dien eynde dienen waergenomen. Hier op heeft gefieu Jefus Syrach cap. 30. vers 12. Buyget (feyt hy)
uw kint den hals, terwijl het noch jonck is; op dat het niet hartneekigh eu
worde. Veel fpreeck-woorden onfer eeuwen komen in woorden ofte in fin, ofte
oock dickwils in beyde, hier mede over een: de Francoifen feggen (als Scaliger
betuyght, Cent. 2. prov. 66. et 76.) genoeghfaem met de felve woorden :
Vieil arbre malaife a redresfer.

Nederl.

Terwijl het rijfje fwack is, moet men 't buygen.

't Moet vroegh krommen, dat een goede reep worden fal.
't Is quaet oude honden aen banden te leggen.
Men magh fijn oude fchoenen verwerpen , maer niet fijn oude feden.
De hen is, als haer wen is.
Gewoonte mulct eelt.
Wat heeft geleert de jonger man
Dat hanght hem al fijn leven an.
Quae wennis, quae fehennis.
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Hooyhd. Alte baume feind biifz zu biegen.

Veftes vinctas dintius raga conficit. Petrol/.
Urit mature quod vult urtica manere. Ve/gar.

Alte hunden bfifz bandig zu machen.
Eth mirth zeitlich krummen das ein guter hack fol werden.

Pfittaens fenex negligit ferulam.

Ital. Fin the la pianta a tenera befogno drizzarla.

Frans. Ce que le poulain prend en jeunesfe,

Nutritnra pasfa natara.

Il le continue en vieillesfe:

Della matina fi cognofce it buon giornon.

Et ce que prend a la donture ,

L'haver cure de patti

Il le maintient taut qu'il dare.

Non e meftier de tutti.

Nouriture pasfe nature.

rum.. Tagyri adeth gaiet mifchkhiuldnr.

Ce que Plutarche a doctement demonftre par des raifons , et par des exemples , au
Traitte Comment it faut nourir lea enfans.

Id eft: Mutare confuetuainem difficillimum.

Griear. ripoirra

Spaens. Lo que en Ia leehe fe mama

4Axt3pav, O; via; 7reo-si.

En Ia mortaja fe derrama.

Ariftoph. apnd Suidam; id eft :

Id eft: Ce qu-on tette avec le laict au fuaire fe refpond.

Erigere durum eft, qui cadit juvenia, fenern.

Lat. Annofam arborem tranfplantare.

Id eft: dare jufques a la mort.

Eodem fenfu adagium refertur ab Erafmo.

Spaens. Caftigar vieja, y efpnlgar pellon , Dos revancos fun. Id eft:
Chaftier une vieille et efpucer un pelisfon, deux follies ce font.

Adeo a teneris confuefcere multum eft. Very. 2. Georg.

Mon enfant, appreu doctrine des to jeunesfe, et tu trouveras fagesfe qui to durera

Quo femel eft imbuta recens, fervabit odorem

jufqu' a ce que to auras les cheveux blanca. Syrach. 8. 18.

Tefta diu. Horat.

As tu des enfans, inftrui les, et leur pinye le col des leer jeunesfe. Syrach. 7. 23.

Ut fementem feceris ita et metes. Cicero.

LAET ONS DAN BESLUYTEN ENDE SEGGEN :

Terwij1 het rijs is jonck en fwack ,
En heeft niet eenen harden tack,
Terwijl het fpruytje buygen kan,
Soo moet een neerftigh bogert-man
Het boomken leyden metter pant ,
Het boomken houden in den bant,

Ten eynde dat'et fonder bocht
Ter voller hooghte komen mocht.
Leyt, vrient, en leert uw weerde kint
Soo haeft fijn eerfte jeught begint;
Want kromt het dan, en recht ghy 't niet,
Soo is 't een eeuwigh huys-verdriet.
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EEN ROTTEN APPEL IN DE MANDE, MAECKT 0OCK HET GAVE FRUYT TE SCHANDE.
POMME POURRIE CASTE SA COMPAGNIE.
Het appetw5f fpreeekt :

Schoon kint, die menighmael hier vlijtigh komt geloopen
Om eenigh boom-gewas van my te kunnen koopen ,
Ick moet nu danckbaer zijn, en brengen aen den dagh
Dat u en uws gelijck ten goede dienen magh.
Ick ben een oude vrou, en hebbe lange jaren
Met fruyten omgegegaen , met fruyten omgevaren ;
En onder dit beflagh foo heb ick yet gefien ,
Dat aen de teere jeught ten goeden kan gedien
Daer magh geen rotte peer in onfe manden wefen
En wat'er niet en deught, dat dient'er uyt gelefen ;
Want is'er yet geblutft of anderfins befmet,
't Is feker, dat het quaet zich veerdigh overfet.

Is 't niet een feltfaem dingh! veel hondert gave peeren
En konnen noyt het rot uyt eenen appel weeren ;
Maer is'er flechts een vrucht in eenigh deel gefchent ,
Die treckt tot haer bederf al wat'er is ontrent.
Een druyf, die vunftigh is, die kan een tros bederveu
Een fchaep , dat vyerigh is, dat doet een kudde fterven ,
Een brant-aer in den fchoof befmet het ganfche zaet;
Soo vruchtbaer, weerde maeght, foo vruchtbaer is het quaet !
Wel, zijt ghy dan geneyght om niet als goet te leeren ,
Wilt boos en dertel volck van uw gefelfchap keeren ;
Want hoe dat fchoon gewas is van een fachter aert,
Hoe dat'et lichter fmet , en naeuwer dient bewaert.

Guicciardin in fijn boeck , het welck hy fijne urea van vermaeck genoemt
heeft, feyt dat'er is een fonderlinge en vafte kunfte om yemants innerlicken
aert en eygen wefen fekerlick te kennen, en dat (foo by aldaer verklaert)
indien men neerftelijck let met wat gefelfchap hy veeltijts omme-gaet :

Di me con quien iras,
Dizir te he lo que haras.

Want twee van eenen aert
Die zijn terftont gepaert;
als Cicero in den perfoon van Cato eertijts feyde, dewijle de nature altijt
na haers gelijcke is hellende; en daerom feyt het Spaens fpreeck-woort feer
wel op defe gelegentheyt
I

Segbt ons, met wie dat ghy verkeert,
Soo heb ick uwen aert geleert.
Quaet gefelfchap te fchouwen is daerom een van de noodigfte faken in de
opvoedinge der jonckheyt : en hoe fcbadelick bet felve is, kan onder andere
daer uyt werden afghenomen, dat David een man na Gods herte, en
Salomon de wijfte van alle Vorften , beyde defe materie de eerfte plaetfe in
hare fchriften hebben gegeven. David in fijnen eerften Pfalm , en Salomon
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in 't eerfte capittel fijner Spreucken; waer mede de fpreeck-woorden van
alle nation over-een komeu , als bier na te fien is :

Hooyhd. Wer unter den Wolffen ift, mufs mit ihnen heulen,

Nederl. Handelt ghy 't peck,

Id eft: Malos frequentans ipfe et evades mains.

Ghy krijght een vleck.
Een fehurft fchaep maeckt'er veel.
Die by de kreupelen woont, leert hineken.
Vuyle gronden bederven de kabels.
Die met den goeden omme-gaet,
En acht ick noyt mijn leven quaet;
En die met quade veel verkeert,
En heb ick noyt voor goat ge-eert.
Deer men mee verkeert,
Wort men mee ge-eert.

Spaens. Allegate a los buenos, y feras uno dellos.
Frans. Accofte toi de gees de bien , et to en feras du nombre.
Spaens. El herrero y fu dinero todo es negro. Id eft:
Frans. Le forgeron et fon denier tout eft noir.
Spaens. En la cafa del alboguero, todos fon albogueros. Id eft:
Frans. A. la maifon du fluteur, thus font joueurs de fluftes.
Ital. Chi dorme co' eani, fi lieva con le pufci.

Ein reudich Schaf macht die ganfse Heerde reudich.

Griecx. Kama; OptAih stain* i gf3s.lati utak.

Frans. Qui fe couche avec des chiens, fe love avec les paces.
Ital. Dimmi con chi to vai,
E fapra quel the to fai.

Lat. Malignus comes quamvis candid() et fimplici rubiginem foam affricat.
Qui ambnlat in foie coloratur, etfi aliud agat. Senec.
Tempora et loca femper aliquid contagii afpergunt. Cie.
Ital. Chi va al mulin, f'infarina.

Frans. Brebis rongneufe
Faict l'autre tigneufe.

Engels. One rotten fheepe wil marre a whole floeke.
Spaens. La mancana podrida

Chi ha mal vicin, ha mal matin.

Pierde a fu compannia.

Chi tocca la pece, f'imbrutta le mani.

Lat. Unica prava peens inficit omne peels.

La male compagnia e quella the mena gli huomini alla force.

Dum fpectant ltefos oculi, Itcduntur et ipfi. Orid.

Chryfedinus in bane fententiam.
Lat. Nature rerum fic eft, ut quoties bonus malo conjungitur, non ex bono malus

— Gres totus in agris
Unius feeble cadit et porrigine porei:
Uvaque confpecta livoram ducit ab ova. Juvenal. Sat.

meliorator, fed ex malo bonus contaminetur.

2.

Sic unum pomum malum facile

centum bona corrumpit: at centum bona nunquam unum corruptum efficient bonum.

Ital. Chi prattica co'lupo, impara a urlare.

Siet van defe materie meer, by defe na volgende: Prov. 13. 20. Syrach. 6. 2.-Richter. Axiom. Oecon. 168, et feqq.
OVIS OVEM SEQUITUR.

DWAELT'ER EEN SCHAEP UYT DE BAEN, HONDERT SAL'ER QUALICK GAEN.
Waer oyt een fchaep fpringht uyt de bocht ,
En geeft hem in de ruyme locht ,
Daer wort'er ftracx al meer getelt ,
Die poogen naer het open 'velt;
Soo dat men heeft den ganfchen hoop
Siet hier en ginder op den loop.
Befiet , hoe vruchtbaer is het quaet:
Het vint terftont een mede-maet.

Dit fpreeck-woort is by D. Drufium (Decur. 3. ad. 3.) uy.t het Hebreeufch
genomen, en wort gepaft op de gene die yet fien doen, en fonder oordeel
het felve navolgen: gelijek de fcbapen (flechte en eenvoudige dieren wefende,)
gemeenlijek doer, het welck mede niemant foo feer als de

kinderen eygen

is: des oock in onfe tale diergelijeke fpreeck-woorden te vinden zijn, als
bier en elders te fien is:

Nederl. Alsfer een fchaep over de poft is, foo volgender vele.
Alsfer een koe bieft, etc.

Wie doet'er oyt een malle greep ,
Die niet en heeft haer na-gefleep?
En waer doch is een grilligh man ,
Die niet fijn aenhangh maken kan ?
Wel, kinders, wie ghy wefen meught ,
Dit raeckt voor al uw fwacke jeught.
Dus hoet u voor een quaet gefpeel ;
Want eenen dwaes die maeckt'er veel.

Weer een boat aen gepift heeft, daer volght'er meer.
Een geck maeckt'er veel.
Nederl. Wy leeren geck zijn van malkand'ren,
Want eenen fot die maeekt den and'ren.
Spaens. Todos fomos locos, los unos de los otros. id eft:
Frans. Tons fommes fols les uns des autres.
Ital. Un trifto ne fa cento.
Hooyhd. Ein fchalck macht den andern.
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WAER DAT DE SLANGH 'T HOOFT IN KAN DRINGEN,
DAER SALSE 'T GANSCHE LIJF IN WRINGEN.

De vader fpreeekh

Koom bier, mijn weerde kint, ick moet u heden leeren,
Hoe ghy uw domme jeught fult mogen over-heeren;
Koom pier, ftaet nevens my, en let op dit geval,
Dat ick u, tot bericht, voor oogen ftellen fal:
Siet, waer de gladde flangh den kop weet in te wringen,
Daer weetfe ftracx het lijf ten vollen in te dringen:
Let vry, let op het ftuck, het hooft dat maeckt de baen,
En waer dat ingangh krijght, daer is geen houwen aen.
In alle flim bejagh, in alle quade faken,
Daer moet een teere ziel den aenvangh leeren ftaken;

Nederl. Van de boot raeckt men in bet fchip.

Weert, lieve, weert het wiet, en doot het boofe kruyt,
Eer dat'et verder gaet, en eer het wijder fpruyt.
De boom, die ons bedeckt, en nu begint te bloeyen,
Was maer een enckel rijs, toen hy begon te groeyen;
En noch foo waft hy voort, en foo by langer ftaet,
Soo fult ghy vruchten fien, en in de vrucht het zaet.
Ghy dan, die zijt geneyght om in de tucht te leven,
Wacht u van aen het quaet den eerften voet te geven;
Hy valt, eylaes! by valt, tot in de vuylfte luft,
Die van den eerften of haer voncken niet en bluff.

Nederl. Allensfe fportjens raecktmen opte ladder.

Nederl. Van een voncke brant het huys.

De Bafilifcus moet in 't ey vertreden worden.
Nederl. Een quaden fin Stuyt in 't begin.

Nederl. Een nagel doet wel een hoef-yfer verliefen, een hoef-yfer het peert,

't welck dan wel den ruyter doet fneuvelen.
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Frans. Du petit vient on au grand.
Petite eftincelle engendre grand feu.

Lat. Principijs obfta.
Venienti occurrite morbo.

Hooyhd. Wen man den Teuffel in die Kirchen left kommen , fo will er gar auff
den Altar.

Hooyhd. En iedes dingh mufs ein anfaugh haben.
Mit den nefteln fehet man an zu fpielen.
Plerumque quEelibet res innocents mente refpicitur ; fed in ipfo afpectu animus

Periculofum eft canem inteftina guftare.
Satins eft initijs mederi , gam poft caufam vulneratam remedium quEerere.
Flamma fumo Proxima.
De parva fcintilla magnum fEepe incendium.
Pravis asfuefcere fermonibus eft via ad rem ipfam.
Bovem toilet, qui vitulum fuftulerit.

concupifilenthe gladio confoditnr: non enim David VI* conjugem ftudiofe afpexit,
quia coneupierat; fed potius coneupivit , quia ineaute afpexit. Gregorina.

Ital. A fcaglione a fcaglione fi fale la fcala.
Spaens. De pequenna centella gran hoguera.
Frans. Fui devant le peche , comme devant un ferpent ; car fi to en approches ,
it to mordra, Syr. 21. 2.
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KRAEUT DE SEUGH IN HAREN NECK, 'T BEEST GAET LEGGEN IN DEN DRECK.
WAN MAN DIE SAUW KITZELT, SO LEGT SIE SICH IM DRECK.

Met kinders, die men heeft geteelt,
En dient niet alle-tijt gefpeelt;

I

Zijn voor de jonckheyt ongefont.
Men hout, dat meeft de kinders zijn

Want fchoon men die ten hooghften mint,

Gelijck een mack en weeligh fwijn,

En boven maten heeft gefint,

Dat, foo men 't troetelt in den neck,

Noch kan het efter niet beftaen

Gaet leggen midden in den dreck.

Hen ongetucht te laten gaen;

Dus foo ghy tracht nae deught en eer,

Want ouders van te fachten mont

En ftreelt 1.1W kinders niet te feer.
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Nederl. Dit heeft men dickmael ondervonden :

Van fachte meefters vuyle wonden.
Sachte meefters maecken ftinckende wonder.
Lat. Blanda patrum fegnes facit indulgentia natos.
Omnes deteriores fumus licentia. Terent.

Frans. Mere trop piteufe
Faict Lille tigneufe.

Lat. Plerofque ego parentes vidi quibus amor nimius, ne amarent, caufa extitit. Plata.
Sea provide, et cum judicio caftigandos liberos monet proverbium Hifpanicum:
Spaons. II ninno et it mule in culo.
Nunca hizo galardo con allegria, ni execution con colera.

Monendi amici fcepe funt, et objurgandi: et lute accipienda funt amid, cum

Id eft: Ne fais guerdon eftant allaigre, ny chaftie avec courroux.

benevole fiant. Cicero.
Hooghd. Besfer chi fawrfehender Freund, dean ein lachender Feind.
Lat. Sic habendum, nullam in amicitijs peftem esfe majorem, quam blauditias et
asfentationem. Cicer.
Hoophd. Danck hab die ruth
Sie macht die kinder guth.

Frans. Comme un cheval qu'on ne domte point, devient tier; ainft l'enfaut auquel
on laisfe tout faire, devient rebelle. Syrach. 30. 8. 9.
Amignotte ton enfant, et ii te donnera maint effroy: joue toy avec luy, et it te
contriftera: ne ri point avec luy, de penr d'en eftre marri, et de grincer les
dents a la fin.
`'oyez Syrach. 30. 1. Proc. 13. 24. Item. 23. 13.
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ELCK SPIEGLE ITEM SELVEN.
male mail ,. /.firrecid :

Ghy die het aerdigh glas, dat by de jonge vrouwen
Een fpiegel wort genaemt, fijt befich aen te fchouwen,
Let vry op uw geftel, uw hayr, en ganfch gelaet,
Let vry, hoe u het oogh en al het wefen ftaet;
Doch geeft u niet alleen om uwen doeck te fchicken,
Of om gekroont te zijn met bloemen en met ftricken,
Maer let op uw gemoet, oock onder dit bellagh,
En leert, dat uwe jeught ten goeden dienen
Soo u de fpiegel feyt, dat uwe wangen blofen,
En fris en jeughdigh zijn, gelijck als verfe rofen,
Uw tanden als yvoir, uw lippen t'eenemael
Gelijek het Indifch-lack, of als het root corael;
Soo gaet van ftonden aen bereyden uwe finnen,
Om mede fchoone glans in uwen geeft te winnen:
Geeft uw geheele kracht ganfch over aen de deught,
Op dat ghy binnen felfs in fchoonheyt blincken ineught;
Spreeckt dus tot uw gemoet: Sal 't niet een fchande wefen,
Soo maer dit buyte-vel in ons en wort geprefen?

Sal 't niet een herten-leet aen al de vrienden zijn,
Indien wy maer alleen en hangen aen den fchijn?
Neen, neen, mijn weerde ziel! wy moeten verder poogen,
Wy moeten hooger fien als op den luft der oogen;
Wy moeten fchoone zijn, en dat aen allen kant,
Ja tot de gronden felfs, gelijck een diamant.
Zijn in het tegendeel uw leden foo gefchapen,
Dat van u, door het oogh, geen luft en is te rapen;
Soo fpreeckt met uw gemoet, en maeckt een vaft verbont,
Op dat ghy door den geeft uw fchade boeten kont:
Gaet , oeffent uw verftant in alle goede feden,
Gaet, oeffent uwen mont in alle wijfe reden;
Gaet, ciert het innigh fchoon, dat is het befte deel,
Dat is voor uwe jeught een edel hals-juweel.
Men vint'er menighmael, die fonder fchoone wangen,
Die fonder witte verw, der menfchen herte vangen:
De delight, de reyne deught, is wonder lief-getal;
De deught, de ware deught, is verre boven al.

KENT U SEINEN.
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TWEE AENIVIERCKINGEN OP

GEBRUYCK VAN SPIEGELS.

I.
Het ware niet ondienftigh, na den ract van eenigen, dat alle
meefters

II.
fcbool-

ende andere, die haer werck maecken van de jonckheyt te onder-

wijfen, veeltijts een fpiegel by der hant hadden, om daer mede te doen,
gelijckmen hout dat Socrates t'anderen tijden foude gedaen hebben. De felve
(foo gefeyt wort) hadde voor een gewoonte, fijne leerlingen veeltijts aen to
manen fich dickmaels te fpiegelen, en fich bevinckende van fchoone geftalte to
wefen, datfe als dan met alle middelen fouden betrachten, ten eynde fy
lieden door haer innerlijcke fchoonheyt haren uytwendigen ftaet fouden gelijck
mogen wefen; en ingevalle yemant fich mifmaeckt quame te bevinden, dat
de foodanige neerftigheyt foude aenwenden, dat by fijne uytwendige leelijek
heyt met inwendige aengenaemheyt foude fien to boeten.
Soeratis doctrinam expresfit Ovidius:
Lat. Si mihi difficilis formam nature negavit,
Ingenio forma: damns rependo mere.

Idem Art. 1. Jam molire animum qui claret, et aftrue formam:
Solos ad extremos permanet ills rogos.

Ideal ibid. Non formofus erat, fed erat faeondus Ulysfes:
Et tamen Eequoreas tortit amore Deas.

Het gcbruyck van de fpiegels is dienftigh voor de jonckheyt, ten eynde
els hier boven is gefeyt ; voor den onderdom, om de grijfe; hayren, rimpels,
ende andere veranderingen in fijn gedaente dagelijcx te mogen aenmercken ,
fonderlingh een afbeelt fijner jonckheyt daer by hebbende, om door dien
middel fijn dagen te leeren tellen , en wijs te worden.
Nederl. Kent u felven.
Frans. Le miroir n'eft point flatteur.
%miens. Lo que to dixere el efpeio ,
No te lo diran en confeio. id eft:

Frans. Ce que le miroir te dire,
Au confeil on ne te lira.

Ital. Donna fenza honefti non fn mai belle.
Griecx. fl"11 i xclhio; OTOIV 'ext7 voiiv cr4povx. id oft:
Lat. Quam grata forma eft, cui modefta mens cornea.
Frans. Beaute fans bonte ne vaut rien.
Ital. 11 cerchio non fa la taverna.
Frans. Tout noftre feavoir gift it cognoiftre noftre ignorance, toute /mitre perfection
remarquer noftre imperfection.

Lat. PulchrEe domus pulcher hofpes.
Gratior eft pulchro veniens in corpore virtue. Virg. /En.

Hooghd. Eim fchonen haufz emu fehliner wirt.
Frans. ' En belle cage gentil oifeau.
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MEN MOET 14;EN PAER NARRE-SCHOEN EN VERSLIJTEN, EER MEN RECHT WIJS WORT.
ES MUS E1N IEDER EIN PAR NARREN SCHUHEN VERTRETTEN, WO NICHT MER.
Dc jouclivh Teem de narre:Phoened Areeell :

Ey kijckt toch, kijckt toch eens, gefellen!
Ey kijckt, hoe kom ick hier ter baen!
Hoort toch hoe klincken defe bellen ,
Siet, hoe my defe fchoenen ftaen !
Ghy lacht, na dat ick kan benaercken ,
En feght, als binnen uw gemoet:
De gecken kept men aen haer wercken
Wel, dit is vry een losfen bloet !
Maer, vrient, al Piet ghy my wat mallen
En acht dat immers niet te quaet,
Want dit wit nu al beter vallen,
Dan als het leven verder gaet.
Als wy de groene jeught beginnen ,
Dan koot de jonckheyt over-al;
Het voor-recht van de jonge finnen,
Dat is: voor eerft een weynigh mal.
Ja, laet de jeught haer foete kueren ,
Want dat mifprees noyt deftigh man

Maer laetfe niet te lange dueren ,
En fcheyt'er op het kortfte van.
Nly dunckt ick heb'et eens gelefen ,
Of, ick en weet niet waer, geleert:
De kortfte fotheyt wort geprefen,
't Is wijfheyt als men haeftigh keert.
Heb ick dan fchoenen als de fotten,
Of maeck ick eenigh mal gebaer,
En wilt niet al te fchamper fpotten,
Want dit is noch mijn eerfte paer.
Had ick dat eenmael af-gefleten,
Gewis ick fou dan vafter gaen;
My dunckt, ick fal dan beter weten ,
Als defe loop eens is gedaen.
Dit hoard' ick eens by wijfe lieden,
Dat niet te koten ware belt;
Maer, als het immers moet gefchieden,
Soo isfet beter eerft als left.
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Nederl. Niet te koten ware belt ,

Maer vry beter eer als left.
Vroegh rijp, vroegh rot,
Vroegh wijs, vroegh fot;
Vroegh fneegh, vroegh flecht ,
Vroegh heer, vroegh knecht;
Vroegh los, vroegh vaft,
Vroegh waert, vroegh gaft;
Vroegh wilt, vroegh tam,
Vroegh rap, vroegh lam;
Vroegh valck, vroegh uyl,
Vroegh henghft, vroegh guyl ;
Vroegh lief, vroegh leet,
Vroegh kout, vroegh heet;
Vroegh vyer, vroegh afch ,
Vroegh fomer,, quaet gewas;
Vroegh te wijn, vroegh bedorven,
Vroegb dronckaert, vroegh geftorven;
Vroegh geleert, vroegh vergeten,
Vroegh gebroeckt , vroegh bedreten.
Lat. Hoc commune malum, femel infanivimus omnes.
Hooghd. Witz kiimpt nicht vor jahren.
Was frii zeitigh wird, fault bald.
Was bald reiff, das helt nicht fteif.

Lat. Non poteft in eo esfe films diuturnus, quod nimis celeriter maturitatem
eft asfecutum.

Hooghd. De Kinder de foo tijdlick wijfe , de levet nich langh, oder dar werden
gecke uyth.

Fruwitzigc Kinder die leven nit langh, aber fpat obft light langh.

Spaens. Ni quien acierte tin officio fi en el primer) no ha errado. id eft:
Frans. Perfonne ne fera bien fon meftier, f it n'y a premierement faict quelque faits.
Lat. Prtecocia ingenia rare perveniunt ad frugem. Richter. Axiom. Oecoa. 173.
Quia citin g quam oportuerat effioruifti, hyems te peremit. Paul. ha.
Engels. We dote either jong or old.
Ital. Chi non fa pazzia in giovenezza ,
La fa poi in vicchiezza.

Frans. Les plus courtes follies font toufiours les meilleures.
Quand fol ne bailie, it perd fa faifon.

Lat. Magna indoles non fine vitijs, non ftatim pro deploratft habenda eft. Nam
multi difjectis nequitite clauftris ; virtutem efficaciter oftenderunt. Richter. Axiom.
Hitt. 250.
Habent tamen hmc fuos terminos. Nam,

Ital. Chi di vinti anni non e, di treuta non fa, di quaranta non ha; mai non
fare, non faprit, non havers.

Lat. Nullum ingenium magnum fine mixturt dementim. Seneca.
&is bolero illam tetatem tali ludo Mere. Plaid. Moftell.
Si juvenis lnxuriat, peccat;
Si fenex, infanit. Sophocl.
Nullus idem eft diuturnus et prtecox fructus. Curtins lib. 8.

Frans. Un Empereur Alleman difoit, glean jeunhomme demeuroit fol fept ens de
fuite, et II entre deux it faifoit quelque infigne trait de fagesfe, qu'il ley faut
recommencer le feptenaire de folic. Michel de la Montaigne.
Je n'ay jamais ofe trop efperer des grands commeneemens d'efprit et de memoire,
lefquels cependant on admire aux enfans. Je fcay bien gulls ne peuvent qu'atteindre
leur force et leur vigeur, et fi pluftoft, la chofe n'en va pas miens. lojephus Hal

Saincte obferrat.
La conclufion fait: Mature, non cite.

Alfoo in een goede opvoedinge der jonckheyt beftaet de hope van de toekomende eeuwe, foo viuden wy dieuftigh, tot befluyt van dere materie, hier by te
voegen eenige grout-regels , in de welcke Plutarchus ende andere goede fchrijvers het geheel beleyt van dit ftuek hebben vervatet.
Dat'et dienftigh is de jonckheyt te brengen tot haren fchuldigen plieht ,
eer door foete als door harde middelen.
Dat de jonckheyt overhant, na gelegentheyt van faken , dient geprefen en
berifpt te worden.
Dat men de felve niet te deun met houden, maer matelijeke uytfpanninge
dient te geven.
Dat de ouders ofte vooghden felfs het oogh op de felve moeten bebben,
en fich niet vernoegen door den dienft van andere alleen.
Dat de woorden ende maniere van fpreecken van de jeught wel dienen
beleyt te worden, elide in ordre gebouden, en hare memorie van de jonckheyt
aen wel geoeffent.
Dat men de felve moet gewennen niet moeyelijck , pronckachtigh, ofte
krackeeligh te wefen in haren dagelijekfchen ommegangh.
Dat men de felve moet afwennen van alle leckerheyt eude quiftigheyt.
Dat men de felve moet gewennen altijt de waerheyt te fpreecken.
Dat men geheel goede forge moet dragen, dat de felve met geen quaet
gefelfchap omme en gae.
Dat men de felve moet aenleyden tot de liefde van de deught ; en tot
vreefe van fchaemte en fehande te begaen.
Dat men de felve moet voorgaen met een goet exempel.
Eyndelijek: dat men voor al de jeught infcherpe de vreefe des Heeren,
die het genoeghfaem al begrijpt ; want de felve is het beginfel der wijtheyt ,
als de Wijfeman get uyglit.

Qu'il faut mener lea enfans a leer devoir par douceur.
Qu'il lea faut loner et tancer de fois s autre.
Qu'il ne les faut presfer trop, mais leur donner des relafehes.

Que le pere mefme doit avoir l'ceil fur ens.

Qu'il taut bien regler leur paroles, et excereer lenr memoire.

Qu'il lea faut empefcher (refire chagrins on eontentieux.
Qu'il les faut faire fair la delicatesfe et fuperfluite.
Qu'il les fa t aceonftumer a dire toufiours la verite.
Qu'il les faut detonrner de mauvaifes compagnies.
Qu'il les taut apprendre a aimer vertu et honnenr, et eraindre infamie.
Qu'il leer faut fervir d'un bon exemple.
Qu'il les faut, devant toutes chofes ; apprendre la crainte de Dieu.
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OPVOEDTNGE VAN KINDEREN.

LIEFDE LEERT SINGEN, DOCK SONDER DWINGEN.
AMOR DOCET MUSICAM.
Eerlicke vryagie :

Ghy , die op defe prente feet,
Maer weet daer of de meyningh niet,
En vraeght, wat defe kleyne guyt,
Wat Venus jongen hier beduyt;
Ick bidde, ftaet een weynigh ftil,
En hoort eens wat'et feggen
Daer is een fpreuck van larger hart,
Gekomen uyt het Griecken-lant ,
Die feyt, dat liefde fingen leert,
En plompe finnen omme-kecrt;
Dat is gefeyt, dat foete min
Brenght alle foete dingen in.
Siet, hierom is 't dat Venus kint,
Sich hier als in een fchole vint,
Een fchole daermen geeftigh queelt,
En hondert foete deuntjens fpeelt;
Een fchole daermen plompaerts Ilijpt,
En daer de groene jonckheyt rijpt;
Maer 't is een meefter fonder plack ,
Want hy leert kunften met gemack ;
Sijn pijl, die door de werelt fweeft,

Die is 't die defe krachten heeft;
Want foo daer is een Ilechte duyf,
Die nau en kent haer doecken-huyf,
Die in haer gaen , en al haer don ,
Is raen en uytter-maten groen;
Indien fy defen meefter krijght,
En dat hy in haer boefem fijght,
Gewis daer is geen twijffel aen ,
By leert haer voor den fpiegel hen;
Hy leert, hoe fy haer dom gelaet
Sal ftellen op de rechte maet,
Sal ftellen anders alsfe plagh
Eer fy by hem ter fcholen lagh.
Is elders oock een raeuwe gait,
Die op geen heufche Peden paft,
En niet ter werelt anders weet
Als hoe men pap en foppen eet,
En daerom, t'huys en over ftraet,
Gelijck een klunten henen gaet,
Genaeckt hy maer eens defe fchool,
Sijn hart ontfonckt gelijck een kool,
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Sijn hoet ftaet anders alsfe plagh,
Sijn kraegh foo titfigh alsfe magh,
Sijn knevels geeftigh op-gefet,
Sijn ganfche kleedingh wonder net;
Hy leert daer niemant op en gift,
En dat hy noyt to voren wift;
Hy leert ontfluyten fijnen mont,
Die eerft gelijek vernagelt ftont;
Hy leert, en al met goet verftant,

De befte woorden van het lant;
Hy leert voor al oock foeten fangh,
En al met vreughden, fonder dwangh ;
Hy krijght een rap, een buyghfaem lijf,
Al ftont'et eertijts bijfter ftijf;
IIl 't kort', een plompaert wort beleeft,
Soo haeft hy maer een vrijfter heeft.
Soo leert dan Liefde wijf en man,
Dat niemant anders leeren kan.

Lat. Amor docet Muficam.

femble qu'il fe renouvelle de tout, pour fe rendre agreable aux yeux de fa Dame.

Amor magnus doctor eft, atque omnes Philofophiat partes implet. Recte Auguft.

Sic autor quidam Gallus.

Lat. Pro coaclutione, addamus varias Amoris deferiptiones, it fapientisfimis traditas,

dixit de Amore divinio.

ut inde ejus natura igrorantibus innotefcat:

Dal. Chi ha l'amor nel petto, ha gli fperoni ai fianchi.
Frans. L'amour eft on grand maiftre d'efcole:

Amorem beatus ille Dionyfius definit: esfe virtutem unitivarn.

L'amour eft on grand maiftre:

Augultinus: Appetitum rei, propter fe ipfum.
Bernardus: Ordinatum et vehementem voluntatem ad bonum.

Il faict le lourdau gentil eftre.

Alii Theologi: Conjunctionem amantis cum amato.

Tout eft gaillart ou qu'il f'envole.

Lat. Nullus ade6 ignavus eft quem amor non inflammet ad virtutem ac divinum

Pefiderium posfidenti, utendi, fruendi, opinati boni et pulehri.

reddat, ut par viro forti evadat: nam quod Homerus vim furoremque divinum

Plerique: Spem irretitam, timori conjunctam.

Deo quibufdam heroibus infpiratum ait, id Amor prwftat amantibus. Plato.

Tullius dixit amorem cafe: bene velle.
Seneca: Tigorem animi, et excesftim mentis.
Denies: Inclinationem animi in rem concupitam.
Marius ,Equicola Defiderium boni quo ilia nobis temper adesfe, et posfidere cupimus.
Peripatelici: Argumentum benevolentim propter apparentem venuftatem.
Acaclemici: Defiderium fruendre pulehritudinis.
Theophraftus: Anima' otiofre affectum.
Epicielus denique: Otiofi pectoris moleftiam, in puero ionlorein , in cirgine rilboreni,

Da mihi hominem incultum, ab amore cultisfimus efficitur; da rufticu.m ac rudem,
ab amore Bet ingeniofus ac elegans. Quid plura? fegnities, fomnus omnis, letbarglens marcor ac fquallor, ex amoris contnbernio eliminantur.

Beroal.

La beautt": de la femme refiouit la face. et furpasfe tons les delirs de l'honnue.

syraa,

36. 24.

Celuy qui volt de loing venir cello qu'il aime, it redresfe le collet de fa chemife,
agence le bonnet fur fa tefte, retrouche fes mouftaches, redresfe fon manteau fur
les efpaules, fa leve fur la Pointe de fes pieds, monftre un vifage joyettx, et

in juvene araorem, in fiumina furorern.
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HET SCHAEP DlENT VOOR DEN DAM GESCHUT ,
DAT IS VOOR AL DE JONCKHEYT NUT.

De hoer the 1 . 007' de .A.hapen Pad fpreeekt

Terwijl ick ginder by mijn wijf,
In 't groene, nam mijn tijt-verdrijf,
Soo quamen defe fchapen aen ,
En dwaelden uyt de rechte baen;
Het fcheen, fy wilden naer het. zaet
Dat hier op defen acker ftaet;
Dies rees ick op, om heen te gaen ,
En 't vee hier kort to houden ftaen ;
Maer Trijn die fey: Het is Been Hoot;
En hielt my vaft op haren fchoot.
Sy fprack : Het is noch al te vroegh ,
Het is dan immers tijts genoegh ,
Het vee te drijven op de vlucht,
Wanneer het nadert tot de vrucht.
Maer ick, die weet hoe dat'et gaet,
En hoorde geenfins haren raet.
Het fchaep dient voor den dam gekeert,
Gelijck de daet ons dickmael leert;
Want komt het beeft eens op het lant,
Dat fchoon met vruchten is beplant,
I

Hoewel men dan al luyde krijt,
En oock het dier met ftocken fmijt,
Noch wil het uyt den velde niet,
Vermits het daer fijn gadingh fiet;
En fchoon het al ten beften gaet,
Noch doet'et niet als enckel quaet:
Het loopt, het fpringht, het pluckt, het eet,
Het geeft, al waer het komt, een beet;
Dies acht ick 't oude fpreeck-woort nut:
Het fchaep dient voor den dam gefchut.
Soo nu misfchien een jonge maeght
Hier van de rechte gronden vraeght,
En foeckt te weten met befcheyt,
Wat in de daet dit is gefeyt,
En wat een boer of acker-man
Een hooffche vrijfter leeren kan?
Die ftelle defen regel vaft,
Dat Venus kint, die flimme gait,
De ftoocker van de geyle min ,
Niet Licht en dient gelaten in;
I66
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Maer dat men, van den eerften aen ,
Sijn Ilim bejagh moet tegengaen;
Of anders, dat men naderhant

Nederl. Stuyt de min In haer begin.

Satius eft initijs mederi, quam poft caufam vulneratam remedium quaerere. L. 6n.

Blurt de voneke voor de vlani:
Schut de febapen voor den dam,
Doet raet voor 't quaet,
Eer 't verder gaet.
Kleyue vosfen moet men vangen.
Groote dieven moet men hangen.
Verfiet u, vrienden, voor den noot:
De rups dient in de pop gedoot.
Lat. Dum novus eft, ccepto potius pugnemus amori
Flamma recens parvi fparfa recedit aquft.

C. in quib, cauf. reft. in integr. etc.
Ital. Poona guardia fchiva ria ventura.
Fin the '1 mal e frefco , bifogna rimediarvi.
— Quifquis in primo obftitit,
Itcpulitque amorem, tutus ac victor fait:
Qui blandiendo duke nutrivit malum.
Serb recufat fore, quod fubiit, jugum.

Perf. Sat. 3.

Seneca. (Hippol.)

Capite vulpes parvulas. Delrio in Adag. Hebraic.

Ital. S'occhio non mica
TI chore non fofpira.

Ovid.

Helleborum fruftri, cAm jam alas regra tumefcit,
Pofcentes videas; venienti occurrite morbo.

Te laet beklaeght den heeten brant.
Wel aen, ghy zijt dan oy' of ram,
Schut vry de fchapen voor den dam.

Lat.

Sapientes agricolm locuftarum femina pedibus obterunt.

Hortulani campe in ipfis folliculis refecant.

't Voorfz. fpreeckwoort, als meeft ale de andere, kan verder werden nytgebrest, en tot veel andere faken gebruyckt,
als by exempel, Syrach 18. 21. 22.
awe boete niet, tot dat ghy kranck werdet, maer betert u dewijle
ghy nocb fondigen kont.

Spaert

Vertreckt niet vroom to warden, ende en verbeyt niet de beteringlie
levens, tot in den doot,

uws
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EEN PEERLE DIENT BY NACHT GEKOCHT, GEEN VRIJSTER BY DE KEERS GESOCHT.
PRENDRE NE DOTS A LA CHANDELLE
NY OR, NY TOILE, ET MOINS PUCELLE.

Dit wijf, dat ghy bier voor u fiet,
En gelt aen defen koopman biet;
Dit wijf is wonder llecht bedacht,
Want fy koopt peerels in der nacht,
Sy koopt in haeft by 't keerfen-licht,
Daer toe men hoeft een vol geficht.
Wel, juffer, wat ick bidden mach,
Ey, fluyt geen koop als metten dach,
Maer laet den nacht eerft overgaen,
Of wis ghy fult bedrogen ftaen;
Want koopt ghy niet ter rechter tijt,
Soo koopt ghy niet als enckel fpijt.
Gefellen, die des avonts vrijt,
En dickmael wonder jachtigh zijt,
En vaert niet in der haeften voort,
En fpreeckt niet haeft het groote woort,
En geeft voor al uw trouwtjen niet,
Tot ghy het lief by dage fiet:
Hout feker, dat de keerfe lieght,
Hout feker, dat de nacht bedrieght,

En datmen, met een korten fpoet,
Noyt groote dingen wel en doet.
't Is waer, dat even in der nacht
Een fake dient te zijn bedacht;
Maer al wat dienftigh is gefien,
Dat moet by hellen dagh gefchien.
Geen fchoone peerel dient gefocht,
Geen fijne webbe dient gekocht,
Geen vrijfter oyt te zijn gemijnt,
Dan als de guide Tonne fchijnt;
Want, die in duyfter henen loopt,
En even dan juweelen koopt,
Of 's nachts fich koppelt aen een vrou,
Die queelt by dage van berou.
Dus wilt ghy niet bedrogen zijn,
Soo wacht den klaren fonne-fchijn;
Soo wacht, o grage vryer, wacht,
Tot dat het (tuck wel is bedacht;
En ghy oock, foete vrijfters, beyt
Tot alles wel is overleyt.
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Nederl. Wie koopt eer by bet wel betiet ,

Hooyhd. Es find nicht alb; Jager die Hiirnlein fahren.

En is de rechte koopman
Men moet geen katten in facken koopen.
Die ten dansfe wil gaen , moet Tien wie by metter bast neenit.
By nacht zijn alle katten grau.
Wie 's nachts een kat beftout to koopen,
Die lietfe wel by dage loopen.
Niet metter haeft als vloyen vangen.
Die verkoopt en hoeft maer een oogh , die koopt hoeft'er hondert.
Koopt onbefien , bet fal u rouwen;
En meeft in handel met de vrouwen.

Frans. Qui en hafte fe marie, it loifir fe repent.

Spaens. La muger y la tela,

Ne pigliar' a la candela.

Idem. Nox et amor vinumque nihil moderahile fnadent.
Hooghd. Gut dingh will Weile haben.
Ital. A cbi compra befogna haver cent' occhi, a chi vende, bafta uno.
Hine Magnates, qui pictis tabulis inftar fefe matrimonia conciliant, fmpe falluutur.

Et ideo:
Ifabella Caftilite regina noluit nubere Ferdinando, nifi prius • Principem vidisfet.
Nec Elifabetba Anglorum regina Henrico Suecornm regi. Richter, late Axiom. Ocean. 73.
Si quid bene factum velis, tempori trade. Seneca.

Ital. Ne femina, ne tela,
A lume de candela.

Lat. Judieio forme noxque merumque nocent. Ovid.
Ital. Al lame di candella

Lal. Noctem requirunt fraudes, lucem veritas.

Ogni ruftica pare bella.
Frans. De mid a la chandelle

Celeritas infamis naufragijs.

L'afnesfe femble damoifel'e.

Ratio eft, quia
Ital. Non e oro tutto quel the lace.

Quern texerat dolum nox , prodidit dies.
— Male cuncta miniftrat impetus. Stat.
Conliliorum pftecocium et inconfultarum actionum infelix et triftis fold esfe exitus ,
feftinatmque actiones et confilia femper fuerunt calamitofa ant pernitiofa : ut late
exemplis et rationibus deducit Richter. Axiom.f.
I. 227. et 247.
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WIE SIT EN LOLT, OF SIT EN VRIJT, VERLET SIJN WERCK, VERGEET SIJN TIJT.
EL FUEGO Y EL AMOR NO DIZEN , VE TE A TU LABOR. ID EST:
LE FEU ET L'AMOUR NE DISENT JAMAIS, VA A TES BESOIGNES.

1k Loll/e• ,fpreeal:

Ick hebbe veel te doen in huyfelicke faken
Mijn heert is ongedweylt , mijn bedde noch te maken ,
Mijn keucken ongefchickt ; en des al niet-te-min,
'Pe gaen tot mijn beroep en heb ick geenen fin.
Dan yemant fal misfchien bier van de reden vragen
Wel , vrijfters, tusfchen ons , ick fal het u gewagen
Het vyertje datje Piet, dat hint my aen den heert,
Dat hoot gelijck een pick, en treckt gelijck een peert ;
Dus fchoon ick fomtijts meyn in haeften voort te treden ,
Ick huycke wederom , en fijge naer beneden
Soo dat ick menighmael, dewijl ick niet en doe,
Mijn tijt verloopen fie, en ick en weet niet hoe.
Het is een feltfaem dingh , het luchtje van de kolen
Dat kruypt my door het lijf, , en doet mijn finnen dolen

Als in een foeten droom ; o krachtigh lolle- vier ,
Al moet ick elders zijn , noch blijf ick efter hier.
Siet dus ben ick geftelt, wanneer mijn losfe finnen
Haer geven aen de jeught , en hellen om te minnen ;
Want als ick met den geeft ontrent de liefde dwael ,
Soo blijf ick daer ick ben, al rijs ick menighmael.
Noch vaer ick even foo, wanneer ick ben gefeten
Daer eenigh ruftigh quant my doet fijn liefde weten ,
My opent fijn gemoet, my geeft een foeten praet ;
'k En weet niet hoe de tijt foo veerdigh henen gaet.
Is 't niet een vreemde faeck ! al wort om my gefonden ,
Al roept my ander werck , ick fitte vaft gebonden ;
De liefde met het vyer is hier in eens geftelt:
Sy dwingen met vermaeck , en door een feet gewelt.
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Nederl. Twee Iiefkens met hun beyden,

Hoe nood' is 't datfe feheyden.
Vyer en liefde trecken fterck,
En beletten meuigh werek.
Een warm bed en een luyen eers, zijn ale twee gelieven: fy konneu
qualick fcheyen.
Lat. Quieunque amat jam oblitus eft fui. Seneca.
Deogenes dicelat: Amorem esfe otioforum negotium. LaPH.

Si quis amore calet, confneta negotia cesfant.
La beaute de la femme furpasfe tour les defers de l'homme. Syr. 36. 34.
Veteres Venerem coehlet1 fedentem pingebant , ut doeereut otioforum hominum esfe
amorem. Richter. Axiom. Oeconam. 31.
Ardet amens Dido, traxitque per osfa furorem:
Non cceptre asfurgunt turves, non arma juventus
Exercet, portufque aut propugnacula bello
Tuta parent: pendent opera interrupta, minreque
Murorum ingentes, requataque machina ecelo. Virg. 6. ineid.
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E

KE VRYAGIE.

TWEE OP EEN EN TIJT TE VRYEN , SIET MEN SEL DEN WEL GEDYEN.
NEMO POTEST THETIDEM SIMUL ET GALATEAM ANIARE.

Hoort, gefellen, hoort een faeck ,
Eerftmael dienftigh tot vermaeck ,
Dan oock nut voor yeder man,
Diefe recht gebruycken kan :
Ick ben van foo losfen fin ,
Dat ick twee gefpelen min :
Twee befitten mij n gepeys
By gelijck op eene reys ;
D'een' is Galatee genaemt ,
D'ander Thetis wijt befaemt :
Thetis woont ontrent de zee,
Aen der heyden Galatee ;
Thetis praet my van een (chip,
Van den oever, van een klip ,
Van den haringh , van den vis,
Die in zee to vangen is.
Maer de rappe Galatea
Spreeckt my van het weligh vee ,
Van de beemden , van het lant ,
Daer men faeyt of boomen plant,
Van het velt en luftigh wout ,
Daer men duyfent fchapen hout ,

Van de dreven , van de laen ,
Daer de groene linden ftaen.
Thetis doet my langh verhael ,
Al in ronde visfchers tael ,
Hoe men haringh-netten breyt ,
En dan op de duynen fpreyt ,
Hoe men bot en fcharren vanght ,
En dan aen den oever hanght ,
Hoe in haeft een eenigh man
Hondert visfen vangen kan.
Galatea en haer verdant
Is hier tegen aen-gekant ,
Die meynt, dat oock verfe vis
Niet als enckel ftanck en is,
Die en acht geen fouten ftroom ,
Maer alleen haer foeten room,
Hare boter,, haren kaes ,
Dat is (meyntfe) beter aes.
Spreeck ick gunftigh van het velt,
Dan is Thetis ganfch ontftelt;
Prijs ick Bens de rijcke zee,
Dan vergram ick Galatee ;
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Ben ick op fijn boers gekleet,
Dat is Thetis wonder leet;
Gaen ick als een visfers maet ,
Dat acht Galatea quaet:
Draegh ick eens een platten hoet,
Als by ons een herder doet,
Thetis feyt van ftonden aen:
Wat een boer komt hier gegaen !
Neem ick dan een visfers tuygh,
Blauwe mutfen, buyten ruygh,
Galatea fpot'er met,
Als ick die maer op en fet.
Siet, dus loop ick jaren langh,

Nederl,

Die veel ambaehten leert, doet'er felden een wel.
Twaelf ambaehten, dertien ongelucken.
Mijn kint, fteekt u niet in veelderley handel; want foo ghy
menigerley voorneemt , foo fult ghy geen voordeel doen. Syr. 11. 10.
Tusfchen twee ftoelen in d'asfen.
Die maer een oogh en heeft bewaert het wel.

Griear. ov Miaow; eiTih; steel taArditac kOv, hi eft:
Lat. Nemo poteft Thetidem fimul et Galatean amare.
Ital. Chi due lepri caccia
Una non piglia e l'altra lafcia.

Lat. Qui Linos lepores una fectabitur hors ,
Is neutrum eapiet.
Secta bipartito rum mens difcurrit utroque,
Alterius vires fubtrahit alter amor. Ovid.

Hooghd. Fahe viel, bathe lutzel.
Frans. Qui trop embrasfe mal eftraint.
Ital. Chi tutto vuole de rabbia more,
Chi tutto abbraccia nulls ftringe.

HoogIal. Die viel anfahen, enden wenig.

Maer ick jaege fonder vangh,
Juyft gelijck het hem gefchiet
Die twee hafen teffens fiet,
Die twee hafen by gelijck
Meynt te lichten van den dijck.
Ach, die foo onfeker jaeght,
Selden dat by niet en klaeght !
Wel, ghy vryers, voor befluyt,
Treckt hier defen regel uyt:
Twee te lieven is verdriet,
Want foo doende vanght men niet ;
Hout dan liever defe leer:
Eene vrijfter, fonder ineer./

Spaens. Muchos ajos en un mortero,
Mal los maja un majadero. id eft:

Frans. Plufteurs aulx en un mortier,
Mal les pent un pilon piler.

Spaens. Quien A dos fenores ha de fervir,
Al uno ha de mentir.

Frans. Qui h deux maiftres fervira,
A un d'iceux it mentira.
Entre deux feller le cul en terre.

Lat. Nufquam eft qui ubique eft
Ital. Non fi pub infieme here e fifehiare,
Non fi pub infieme foffiare e facchiare.

Lat. Pluribus intentus minor eft ad fingula fenfus.
Hoc age.

Gricey. E7rdp 719 g ActxEc, Taiirsoi sccicryci hl eft:
Spartam quam nactus es orna.

Spaens. Quien pequena heredad tiene, a pasfos la miede. id eft:
Frans. Qui a une petite terre, la mefure aver les pas.
Ital. Chi ha un porco quello facilmente ingrasfa.
Chi n' ha eh' uno fol' occhio fpesfo fi forbe.
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EEN EZEL DIE VRIJT, DIE SCHOPT OF SMUT.
EL AMOR DE LOS ASN OS ENTRA A COCES Y A BOCADOS.

Een ridder nyt het Britten-lant
Gingh dwalen aen de Zeeufche ftrant,
En hadde (foo het fcheen) gefien,
Hoe dat aldaer de jonge lien
Haer gaen vermaken aen de zee,
Niet verre buyten Zierickfee:
Hy fagh het als een felfaem dingh,
Dat vry wat uyt de regel gingh;
En daerom heeft hy 't ons vertelt,
Gelijck hier onder is geftelt:
Ick quam eens treden op de ftrant,
Daer ick veel jonge lieden vant,
Ick fagh'er fes of (even paer,
Den eenen hier, den genen daer,
Maer boven al foo was'er twee
Die gingen veerdigh na de zee,
Een yeder had een jonge maeght,
Die hy tot in het water draeght:
En of de vrijfter vreefe kreegh ,
Ja, fchier van anghft ter neder feegh,
Oock hem met bleecke lippen badt,
Noch gingh hy dieper in het nat,
1

Tot dat het water wert gefien
Tot aen, ja, boven hare knien:
En noch is 't niet genoegh gedaen,
Het moeft'er vry wat holder gaen;
Ten leften neemt de losfe quant
En giet oock water metter hant,
Juyft als Diana voortijts plagh,
Als fy Acteon by haer fagh :
Hy goot het water hier en daer
Tot in haer fchoon gekrinckelt haer,
Soo dat, het geen eerft geeftigh ftont,
Geleeck een natter waterhont.
Ten leften, als de joncker fagh,
Dat hy niet hooger op en magh,
Soo keert hy weder naer het droogh,
Want hy fagh tranen in haer oogh;
Maer ftracx foo loopt hy van de ftrant,
En treckt haer naer het mulle zant:
Hy leyt haer op een hoogen duyn,
En rolt dan van een fteile kruyn,
Tot onder in het lage dal,
En daer eens weder even mal:
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Hy fout haer in het guile zant,
En Itroit het ftof aen alle kant:
Hy laet niet af, doe datfe wijckt,
Soo datfe naeu een menfch gelijckt.
Ick fagh daer by een oude vrou,
Die vraeghd' ick wat dit feggen
En wat de vrijfter had gedaen,
Om dit zoo uit te moeten ftaen :
Of fy oock yemant hadt misfeyt,
Dat fy in 't water Wert geleyt;
Of dat fy van een dollen hont
Haer in het lijf gebeten vont.
Het wijf verklaerde, dat'er niet
Van 't een of 't ander was gefchiet;
Maer (fprack fy) hoort eens wat het zy,,
En fit een weynigh nevens my:
Het is een wijfe van het lant,
Dat yemant, in fijn eerften brant,
Ontrent den foeten Meye-tijt,
Met vrijfters in de duynen rijt:
En is'er dan een geeftigh dier
Hem oorfaeck van fijn eerfte vyer,
Soo gaet by dus met haer te werck ,
En al op feker oogh-gemerck;
Ghy, hoort doch waerona dit gefchiet:
Het is, vermits hy daer uyt Piet
Hoe fob een jonge vrijfter heeft,
Als hy foo feltfaem met haer leeft,
Of fy oock dan een jonghman viert,
Dan offe luy en leelick tiert:
En of haer eertijts Poet geftel
Verandert in een norts gefwel.
En als het eens is uyt-genudt,

Nederl. Fen Boer die vrijt,

Hy ftoot of fmijt.
Plompe fin ,
Plompe
Ms een hont yemant troetelt, foo maeckt hy hem beflickt.
Als een ezel yemant lief-kooft, foo fehopt hy hem blaeuwe ledeu.
Van ezels en heeft men suet als veeften en voetfiagen.

Dan let hy, hoe fy hem bevalt,
En of hy vorder dient te gaen,
Dan of fijn vryen heeft gedaen.
Wat dunckt u doch van defe wijs?
Voorwaer, fy dunckt my wat te vijs,
Seyd' ick, en gingh 't na mijnen fin,
Ick noemde dit een efel-min;
Want als dit onbelompen beeft,
Ontrent fijn ongefouten geeft,
Sijn eerfte minne-ftuypen voelt,
Dan is'et dat'et bijfter woelt:
Het vlieght in haeft het veulen toe,
Het brijft en bijt, men weet niet hoe;
Het fchuymbeckt door onftuymigh bloet,
Het flaet geduerigh met den voet;
Het baert en fpringht aen alle kant,
Juyft als de vryer aen de ftrant.
Wel nu, ghy die nosh heden vrijt,
Maeckt dat ghy vry wat heufcher zijt:
Laet menfchen, efels in verftant,
Ontdecken haren minne-brant
Door raeu, door plomp en vreemt gelaet,
Dat uyt den peyl van reden gaet.
Ghy, denckt dat in de foete pijn
Niet beter is als hens te zijn;
Want Venus-kint is moeder-naeckt,
't En dient maer fachtjens aen-geraeckt.
Dit fprack de ridder al-te-mael,
En 't luyde wel in fijne tael;
Dan of het hier wel is geleyt
Dat dient wat naeder overleyt:
Wat my belanght, ick vind'er wat
Dat dienftigh is te zijn gevat.

Quemque vacant alij vultum rigidumque trucenique,
Pro rigido, PhredrA judice, fortis erit. Ovid. Fp;ft. Phodr.
Expresfit hoc in Polyphemi crudis amoribus Ovid. Metall/. lib. XIV. ubi inter carters
Potypheruum ita loquentem introducit:
Certe ego me uovi , liquidreque in imagine vidi
Nuper aquee, placuitque mihi mea forma videnti.
Arpin tim quantus; non hoc eft corpore major
Juppiter in ccelo (nam vos narrare foletis

Frans. L'amour des afnes commence par morfures et ruades.
Les amours des gens ruftiqucs fe font A coups de poings;
car ils font acconftnmez de dire:

Nefcio quern regnare Jovem): coma plurima turvos
Prominet in vultus, humerofque, ut lucus, obumbrat.
Nec men quod duris horrent denfisfima fells

Dens qui f'entre-aiment

Corpora turpe puts; turpis fine frondibus arbor,

De pierres Ceutre-ruent.

Turpis equns, nil calla juke flaventia velent ,

Spaens. La coz de la yegua no haze mal al potro.
Frans. Coup de pied de jument ne faict mal au poulaiu.

Plums tegit volucres, ovibus fua lava decori eft:
Barba viros, hirtaque decent in corpore fet es .

Male me Galatea petit Melva puella ,

Unum eft in media lumen milli fronte, fed inftar

Et fugit ad falices, et fe cupit ante videri. Virgil.

Ingentis clypei, etc.

Rufticus eft, ft quem rufticus urit amor. Vulg.

Te tuns ifte rigor, pofitique fine arte capilli,
Et Levis egregio pelvis in ore decet:

Dona ipfius amatoria fflqua cruda:
Invent geminos qui tecum ludere posfint
Villofa) catulos in fummis montibus urfEe.
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ALS'ER TWEE VECHTEN OM EEN BEEN, DAER KRIJGHT'ET LICHT EEN DERD' ALLEEN.
TWO DOGGES STRIVE VOR A BONE, AND THE THIRTH TAKET IT AWAY.

Ghy, die tot uw gebruyck yet zijt gefint te leeren,
Wilt oock een vlytigh oogh op defe printe keeren :
Twee doggen (foo ghy fiet) die knorren tegen een,
Die vallen over-hoop, en vechten om een been:
Maer wider dit gefchal van basfen, huylen, krijten,
Van dapper over-hant fich in het lijf te bijten,
Soo komt'er noch een hont, de flimfte van den hoop,
Die neemt'et hachjen wegh, en geeft hem op den loop.
De vechters (als de gal een weynigh is gebeten,
En datfe by gelijck wel moede zijn gebeten)
Gaen foeken na de bout, maer Tien geweldigh Hecht,
Vermits fy niet en Tien den loon van haer gevecht:
Sy vinden niet een Fier voor hun te zijn gelaten,
Als fchuym en vlocken hayrs, die vliegen achter ftraten;
Dies gaen de rekels heen, aen alle karat gewont,
Maer een die loofer was die heeft den vetten mont.
Dit fiet men menighmael en over-al gefchieden,
By vorften, by het volck, en oock by jonge lieden;
Een fake, foete jeught, die ick voor defen fagh,
Wil ick tot uw bericht hier brengen aen den dagh :
Twee vryers, die gelijck een rijcke vrijfter minden,
Sijn befich om met ernft haer taken aen te binden:

Een yeder pooght om ftrijt te doen al wat hy kan,
Op dat hy krijgen mocht den naem van echte man:
Een yeder boven dat gaet neerftigh overdencken,
Waer door en hoe hy fal fijn mede-vryer krencken.
Siet daer, van ftonden aen foo weet men in de ftadt,
Wat yeder van der jeught wel eer bedreven hadt.
Daer komt het aen den dagh al wat'er in de fcholen,
Al wat'er buyten 's lants of elders was verholen:
Men wijft in 't openbaer als met een vinger aen,
Wat yeder in der jeught voor grillen heeft gedaem
Hier op hy, die het treft, wil flucx fijn eere rechten,
Daer valt men in krakeel, daer gaet'et op een vechten,
Daer krijght de jonghfte wulp voor eerft een diepe fteeck,
Soo dat hy vluchten moeft, en uyt den velde weeck.
Dit klonck door al het lant; dies riepen al de vrienden,
Dat voor de jonge maeght de vryers niet en dienden,
Sy wort daer op gelaft de vechters of te flaen;
En wat men haer gebiet, dat is terftont gedaen.
Maer een die dit vernam, en al den handel wifte,
En die oock even felfs op defe waters vifte,
Set ftracx, en met befcheyt, fijn befte fuycken uyt,
En, eer het yemant weet, de vrijfter is de bruyt,
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De maeght een echte vrou; daer gaen de vechters henen:
Een ander heeft de bruyt, en fy de blauwe fchenen.

Nederl.

Of wel de bie den honiugh maeckt,
Het is een ander diefe fmaeckt,
En fchoon den os van ploegen fueht,
Een ander nut de foete vrucht.
Die 't geluck heeft leyt de bruyt ter kercke.
D'een befchiet ,
D'ander geniet.
Hy en heeft het neftjen niet die het weet, maer die het rooft.
D'een klopt op de haegh, maer d'ander krijgbt de vogels.
Menigh man brenght de tale op de merrie , en een ander rijt'er op.

Siet, t'wijl het grilligh volck is tegen een gefet,
Een die maer ftont en keeck, die leyt de vrijfter met.

Lat. Demos concusfi, fuftulit alter ayes.
Sic vos non vobis nidificatis, ayes.
Sic vos non vobis vellera fertis, OVel.
Sic vos non vobis mellificatis, apes.
Sic vos non vobis fertis aratra, boves.
Frans. Tel bat les bnisfons,
Qui n'a pas les oifillons
Ital. La robba non e de chi la lama di chi la Bode.
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EEN HAES DAER MEN GEEN LOOP VAN SIET, EN VANGIIT EEN GOEDE WEY-MAN NIET.
LE BON VENEUR NE PREND LA BESTE QUI SE REND.

Dr .Tager .fpreeckl:

Al heb ick tot bet wilt een wonder groot verlangen,
Noch fal ick geenen haes op fijnen leger vangen;
Ick fcheppe meerder luft wanneer by veerdigh loopt,
Want 't heeft doch beter gear al wat men diere koopt.
Wel op dan, vluchtigh dier, waerom bier ftil gegeten?
Ghy dient niet fonder Tweet en fonder ftof gegeten,
Dat is uw belle Taus; uw fpier en fmaeckt ons niet,
Als ghy u fonder loop dus aen den jager biet.
Is 't niet een felfaem dingh? ick weet een jonge vrijfter
Die moy, die geeftigh is, en finght gelijck een lijfter;
Die ftreelt my wonder facht, en fpreeckt geduerigh fchoon,
En des al niet-te-min ick acht het niet een boon:
'k En weet niet hoe het komt, fy kan mijn wilde finnen ,
Sy kan mijn grilligh hert met vleyen niet gewinnen:
Ick fie bet alle daegh, al heb ick ongelijck,
Hoe fy my naerder komt, hoe dat ick verder wijek.

Daer woont in tegendeel bier, order onfe bueren,
Een ander weeligh dier vol alderhande kueren,
Een trots en fpijtigh dingh, dat my geduerigh pelt,
Dat my ganfch felden fpreeckt, en veel te leure ftelt.
Hoe moet ick menighmael ontrent haer deure dwalen,
Oock als de koude fnee komt nyt den Hemel dalen!
En des al niet-te-min, ick ben'er mee gepaft,
En voel, dat my het vyer oock in de koude waft.
Wel vryers, naer ick fie, wy flachten hier den jager,
Die prijft den fnellen haes, al is het wilt-braet mager;
De moeyte wet de luft, foo dat'er niet en fmaeckt,
Als dat hem draven doet, en moede leden maeckt.
Al wat men heeft befuert, dat wort met vreught gegeten,
En dat wat moeyte koft, dat wort met luft befeten.
Wel vrijfters, wie ghy zijt, wilt noyt te veyligh ziju;
Geen vreught en beeft vermaeck als na voorgaende pijn.
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Nederl. Geboden dieuft is onweert.
Dat met arbeyt verkregen is, wort met minne befeten.
Neemt van de liefde moeyt' en pijn ,

Quod fpe, quodque metu torlit, habere juvat. Idem.
Obfequium delatum plerumque ingratum.
Men ultronea putet.

De liefde fal geen liefde ziju.

Nil magis amorem incendit , quam carendi metus,

Al to foet

Nolo pod cupio ftatim tenere,

En is niet goet.

Lat. Laborioli amores jucundisfimi.
Quante amatori minus eft fpei, tante magis uritur.
Miles eft amor, nee umbram ferre inertia poteft.
Quod datur ex facili longum mar: nutrit amorem:
Mifcenda eft 'was rara repulfa jocis. Ovid. 3. Art.
Militia fpecies amor eft: decedite fegnes;
Non funt Ian timidis ligna tuenda viris. Mem 2. "frt.
Quod venit ex facili faciles fegnerque tenemus:

Nec victoria mi placet parata. Petron.
Frans. Qui n'aime la cbasfe qu'en la prife,
Il eft veneur de basfe mire.
Marchaudife offerte a lc pied coupe.

Spaens. Quel a dolce a ricordare
Che fu duro a fupportare.

Griecx. Td sszAa k'nrxoAx.
Ital. Amore non e fenza amaro,
— Amor odit inertes.
Militat omnis amans.

Ovid.
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EN DIENT ONS GEEN GEPLUCKTE PEEREN ; WANT 'T IS GEEN FRUIT DAT WY BEGEEREN.
NOS NAGIS ADDUCT() FRUCTUS DECERPERE RAMO,
VANS DE OZET,ATA SUMERE LANCE JUVAT.
De rriilter die '1 fray( den rryer aediet , fpreeeld alclus :

Hoe meughje doch, beminde vrient,

En (kijckt doch!) watje plucken kont,

Met dus veel moeyten zijn gedient?

Ten dienfte van een gragen mont,

Met very' to reycken zijn gepaft,

Dat is ten vollen hier bereyt,

En doen u defen overlaft?

En wort uw gunftigh voor-geleyt.

Ghy reyckt bier na eon hooge tack ,

Siet hier een fchotel wonder reyn,

Niet fonder pijn en ongemack;

Siet hier een aerdigh porceleyn;

En fiet, nw maet klimt in een boom,
Gewasfen aen een diepen ftroom.

Daer liggen fruyten menighfout,
Soo geel gelijck als enckel gout,

Gewis indien by neder viel,

Daer liggen rijpe vruchten in,

Sijn lichaem ware fonder ziel:

Ghy, kies'er een naer uwen fin.

Of (fchoon by deed'et fonder beet)

Hoe, is'et niet het befte goet,

Hy

fcheurde licht fijn befte kleet:

Daerom men weynigh moeyte doet?
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De rtor naer pen tack reyckende , antecoort :

Ick danck, ick danck u, lieffte lint,

Gelooftet vry, beleefde maeglit,

Maer ick en ben dock niet gefint

Dat is geen ooft, dat my behaeght:

Tot al dat ghy nu hebt gefdyt,

Een tack met krachten neer-gedruckt,

'k En wil niet, dat men 't voor my leyt ;

Een vrucht met eygen hant gepluckt,

Want, fchoon al reyck ick naer een tack ,

Een peer die hoogh en vluchtigh hanght,

Niet fonder eenigh ongemack ,

Die is'et daer men na verlanght;

En fchoon ghy biet my vruchten aen

Want noyt en zijn'er fruyten foet,

By yemant anders afgedaen;

Dan als de plucker klimmen moet.
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'T WIL AL MUYSEN WAT VAN KATTEN KOMT.
CHI DI GATTA NASCE, SORCI PIGLIA.

Al wat van katten fpruyt, dat is geneyght te muyfen:

Wat eyfcht'er yemant meet. ? Piet alderhande jongen

Al wat van apen komt, dat is gefint te luyfen:

Die pijpen even foo gelijck de moeders fongen:

De jongen van den uyl of van den vleder-muys

't Is feker, dat de tijt den ingeboren aert,

Zijn 's nachts meeft op den loop, en 's avonts felden t'huys:

Oock in de menfchen felfs, ten leften openbaert.

De jongen van den vos die willen hoenders vangen:

Wel hier op dient gelet, voor die een vrouwe foecken,

De jongen van wolf die gaen haer moeders gangen:

Want 't is een vafte leer, fy komt uyt wijfe boecken:

Al wat van feugen komt, dat wentelt in het flijck,

't Magh zijn, dat ons het bloet in eenigh deel bedrieght,

En wat een ecxter broet, dat huppelt op den dijck.

Maer felden, dat in als het eerfte wefen lieglit.
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Nader'. 't Wil al muyfen wat van katten komt.

Al wat reutjen hiet wil aen de want pisfen.
Blaeuwe duyven krijgen blaeuwe jongen.
Natuer is ons naefte gebuer.
Natuer treat meer dan (even peerden.
Katte kind'ren muyfen geern.
Appelken fmaeckt gemeenlick boomigh.
D'ecater kan haer hippelen niet laten.
Sent een kat in Engelant, fy feyt maeuw alsfe weder komt.
Lam lam is de wolfs vefperklock.
Het fy in Maud' of eer,
Natner gaet voor de leer.
bat de winthont een langen fteert heeft , komt hem van fijn geilachte.

Frans. Araigne qui t'a faitc?

autre araigne rummy mo •

La tine de le putaine ofte fa mere de doubte.
Le bon fang ne pent mentir.
N'aehetes point I'afne (Van muletier,

Ny te marie avec la fille du tavernier.
Qui eft fine de gelinette,
Elle ne pent qu'elle ne gratte.

Engels. Blacke wille take not other colour.
Queue eft la mere, telle eft la fille. Prem. Ifebraic. Ezeeh. 15.
Ne compare a cane malo catulum. Proverb. Arab. Erp.

Spaens. De buena vid plauta la vinna,
Y de buena madre la hija.

Frans. De bonne vallee la vigne,
De bonne mere la fille.

Ital. Il cerchio non fa la taverna.

E viperfi rurfum vipers. Erafrn. ubi Greer.
frooghd. Der hair wil alle zeit wider da er geworffen ift.
Engels. He that marries a wife out a Inne or Alehoufe, buyes a horfe at Emit field ,

L'habito non fa it monacho.

and hires a fervent in Paules, fal have a jade to his horfe, a knave for

Lat. Via fleri, fi funt vires in femine amorum,
Et Jovis et Led filia, eafta potest. Ovid. Ep. Parid.

Una pecora con la lana d'oro.

Frans. 11 fouvient toufiours robin de fes fluftes.
Ital. Aranna quien te aranno? otra aranna come io. id eft:

his man, an arrant honeft woman to his wife.
Scilicet expectas ut tradat mater honefto,
Atque silos mores quam quos habet? — Juvenal. Sat. 5.
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AL DRAEGHT DEN AEP EEN GOUDEN RINGH, SOO IS HET DOCH EEN LEELICK DINGH.
AUNQUE VTS'I'AYS LA MONA DE SEDA, MONA SE QUEDA.

Al heeft de fim een gulden rock,

Sy is een aep, gelijckfe plagh;

Soo is'et doch maer enckel jock;

Want eermen noch de rolle fluyt,

Want fchoon fy met een groote pracht,

Soo kijcken hare grillen uyt.

Wort deftigh in het fpel gebracht,

Want fijde, gout, fluweel, fatijn,

En datfe voor den eerften mael

En geven niet als enckel fchijn.

Komt prachtigh treden op de fael,

De vors die huppelt na den poel,

Komt wonder moedigh aen den dagh ,

Al fat by op een gouden ftoel.
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Nederl. Fen aep is aep, al droeglife een gouden itnyf.
' t En zijn al geen kooks die lange mesfen dragen.

De kap en maeckt den monick niet.
Wat hoornen heeft wil fteken.
Het geytjen huppelt in het groen ,
En foo fal oock haer jongen doen.
Soo d'oude fongen,
Soo pepen de jongen.
Set een kick-vors op een ftoel ,
Sy wil weder na den poel.
Soo voor, foo na.
Soo de fucht, foo de vrucht.
Quaet voetfel, quaet broetfel.
Quaet ey,, quaet kiecken.
Soo voor gepepen, foo na gedanft.
Ital. Non e posfible cavar la ranocchia del pantano.
Frans. 11 y a beaucoup de chapperons de velours, mais peu de damoifelles.
Les habits reluifent en court, mais non pas les gentil-hommes.

Spaens. Seda y rafo non dan eftado.
Lat. Simia eft fimia, licet aurea geftet infignia.

Frans. De race vient an levrier d'avoir la queue longue.
Spaens. Per mucho que defmienta eada qual ,
Siempre buelve al natural. id eft:

Frans. Pour beaucoup qu'un chaeun fe defmente tonfiours, it revient 6 fun naturel,
Spaens. Salto la cabra en la vinna ,
Tambien faltara la hija. id eft:

Frans. La chevre faute en la vigne,
Ausfi y fautera la fille.
Spaens. Xabonar cabeca de afno, perdimiento de sabon. id eft:
Frans. Savonner la tefte d'un afne e'en perdre le favon.
Hooghd. Die kitzlin haisfen all, wie ihr mutter geifz.
Wie der vogel, foo dos eye.
BOti vogel, btifz eye.
Ein eul heckt kein blauw fufz.
EM eul heckt kein falcken.

Grieer. Kauai; xopaxo5 xxxiw reov. id est :
Lat. Mali corvi malum ovum.
Ital. Becco fa becco.
E fquilla non nafcitur rofa. Theog.
Chi de gallina nafee, convien che rupfa 6 che razzoli.

Virtus, nee imbellem feroces

Hooghd. Katzen kinder lernen wol maufen.
Frans. De noble eftocq riche plantage.
Turcx. le mifch agatfdan irak dufhmas. id eft:
Hooghd. Der apffel fellt nicht weit vom baum.

Progenerant aquilte columbam. Horst. 4. Od. 4.

Si damnofa fenem juvat alea, ludit et hares

Fortes creantur fortibus et bonis:
Eft in juvenis , eft in equis patrum

Simia fit galeata licet, vel acinace cineta,

Bullatus, parvoque eadem movet arma fritillo. etc.

Simia Temper erit. — Haurceus dime virt.

Sic nature jubet. — Juvenal. Sat. 4.

Spaens. De cafta le viene al galgo de tener el rabo largo. id eft:

Fortuna non mutat genus. Horn!.
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PEEREN EN VROUWEN DIE NIET EN KRAKEN, DIE PLACHTEN ALDERBEST TE SMAKEN.
E DONNE SENZA IMA1()IZI- SON 0 ST1MATE GI.1 11EI,10T11.

ln (heifer iemant is begeerigh om te wefen
Wat peer, of ander vrucht, is nut te zijn gegeten,
Die nerve dit gemerck : Het fruyt dat niet en kraeckt
Dat hout men in 't gemeen, dat alle monden fmaeckt.
Maer dit is niet alleen een preuve van de peeren,
Het kan oock dienItigh zijn voor die een wijf begeeren ;
Men prees in ouden tijt (om wel te zijn gepaert)
Een maeght niet feer bekent, en van een ftillen aert.
Het is bedenckens weert, dat wijt-beroemde mannen
Den openbaren lof van jonge vrouwen bannen:

,Vederi. Is uw wijf god , en

11W

heen (pact,

its

Vrient , houtfe beyde van de Natl.

Lien: (T que volts demandez , eft le propre des flues de joye
Ji

Out welt en jonge vrouwen,

7/

joeofo Epigraminate lc/it Anfonius:

Sit mihi tans arnica velirn ,

Wilt die in 't duyfter liouwen.

Jurgia gum temere ineipiat ,

Een wijf dat veel uyt praten gaet ,

Nee ftudeat quail cafta loqui :

Dat raeckt gemeenlick op de praet.

Pnlchra, prom r, petulante m

Sijn peert , fijn fweert, fijn wijn , fijn vrou

:

Verbena qnm fel at , et regent,

En prees uoyt man als met heron.

Cenque ad ofeula eoufugiat.

Certaine nouvelle mariee, A laquelle le miry nvoit reproebe n'eftre pns n. fez
eomplaifante et engeolenfe , refpondit de bonne grace :

Sy ftellen voor gewis flat, ja , een grooten naem
Is voor de teere maeght, is vrouwen onbequaem.
Voor reden wort gefeyt, dat veel te zijn geprefen
Kan oock een deughtfaem wijf by wijlen hinder wefen;
Wy vinden flees en geen hierom te zijn gefchent,
Vermits haer goede naem was al te feer bekent.
Wel let dan, echte vrou, en alle jonge dieren,
Hoe teer taw wefen zy, en hoe het is te vieren :
Denckt, hoe ghy trachten moet om niet te zijn bevleckt,
Nadia' uw deughden felfs zijn nut te zijn bedeckt.

fnis inn from, et femme

Nam nil morilms his fuerit
Cafta , modestn , pudenter agens ,
174
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Thneydidis dictum:
Lat. Optima uxor de cujus laude vel ignominia minimus fermo.
Vide Richter. Axiom. Oecomom. 244. Valet hic illud Taciti:
Nec minus periculum ex magna fama, quam ex male.

Spaens. Muger placers, dize de todos, y todos della. id eft:
Frans. Femme qui ye de place en place, parle de tons et tons d'elle.
Femme bonne eft oifcnu de cage.
La femme it la maifon , et la jambre rompue.
Fille trop veue, et robbe trop veftue, n'eft there tenue.
Femme en rue toft perdue.
Femme ou fille feneftriere
Rarement bonne mefnagiere.

Ital. Chi fa una cola in piazza,
La fa troppo alts 6 troppo basfa. id eft:

Frans. Qui edifie en publique place,

Spaens. Nimas famofa muger quella que no tuvo fama. id eft:
Frans. II n'y a femme qui ait meilleure reputation, que celle dont on ne pane point.
Quod non vetat lex, id vetat Seri pudor. Sen.
Bene Plautus dint,
Non esfe eam dotem, qum dos dicitur, fed pudicitiam et pudorem, ac fedatarn
cupidinero.
Hine Lu4ovicus XII, Gallice rex, licet videret Annam reginam dominandi libidine
flagrantem, et multa contra fe molientem, nihilominus admonentibus quibufdam ut
in tempore de ea fe vindicaret: Uxori, ajebat , pudica. plurima funt condonanda.
In pudore principatus virtutum muliebrium eft.

Hint Thomas ziforus:
Blanda , fain, petulans, audax, Vega, garrula virgo,
Si Virgo eft, virgo eft bii quoque gum peperit.

Concludendo ergo dicamus:
Felix ills animi eft, ipfifque fimillima divis,

Faict maifon trop haute ou trop bade.

Quam non mendaci refplendens gloria fuco

Bens qui latuit, bens vixit. Ovid. 3. Trio`. El. 3.

S011icitat , non faftofi male gaudia lulus;

Nulls eft fatis pudica, de qua cpueritur.
Qum cafta eft? De qua mentiri fame veretur.
Qum dos matronis puleberrima ? Vita pudica. Bias aped ..4nfon.

Sed tacitos finit ire dies, et paupers cults
Exigit innocute tranquilla filentia vita.

Politan. in Roflico.
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DE HINNE LEYT GEERNE DAERSE EEN NEST-EY STET.

Fop was een kale vinck, oock wilt hy niet te winnen ,

Maer t'wijl de losfe quant in alle plaetfen vrijde,

Noch gingh hy even-wel de rijckfte vrijfter minnen:

Vont hy een moedigh dier dat hem niet feer en mijde,

En waer men eene vont, door gelt of goet bekent,

Die feyd' hem overluyt, en joffer uyt den mont,

Daer was de loofe vos van ftonden aen ontrent :

Die feyde met befcheyt, waer op de faecke ftont;

Daer gingh hy wonder breet, daer wilt hy veel te praten,

Die feyde: „lieve Fop! ey, wort ten leften wijfer,

Waer hy fijn befte goet voor defen had gelaten :

't Is al om niet geklopt, ghy (meet hier killigh ijfer;

Wat by door mal gebaer voor kueren oyt bedreef,

Ick bid u, weeft geruft, en quelt my vorder niet:

En waer fijn vaders erf wel eer te pande bleef:

Ons hin leyt maer alleen , daer fy een neft-ey fiet."
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Die wil winnen of minnen, moet by-fetten.
Het pennincxken wil een broerken hebben.
Met ydele handeu is quaet havicken locker,
De zee-man noemtfe rechte dwafen,
Pie visfen willen fonder afen.
't Is quaet fiijpen fonder water.

Frans. A un boitcux femme qni cloche.
Il pelehe en vain , qui n'amoree fun haim.
II faut de l'argeat , pour commencer le jell.
Mefme l'abeille ne peut Tien, fans fleurs.
Latino proverbio dieitur, , ubi quid ex quo moderatum fignificamus: Par Peri, Pari
jugo; 'key kw,

'toy 41in. Neque enim quidquam non commune, ubi fortunarum

ruqualitas: neque disfenfio, ubi idem animus; neque divortium, ubi coagmentatio
Ick fie, waer dat ick ga of kom ,
Geen bie maeckt honig fonder blom.

duorum in unum. /Equalitate enim continetur concordia ; intequalitas autem
difcordiarum eft mater.
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GEEN BOOM EN VALT TEN EERSTEN SLAGH.

Wel, vrient ! hoe ftaet ghy dus bedroeft?
My dunckt dat ghy wel trooft behoeft;
My dunckt dat ghy too deerlick fiet,
Al waer u 't hoogfte leet gefchiet ;
My dunckt dat u een ftege meyt
Uyt trots moet hebben af-gefeyt.
Ja, fie, dat is'et dat u quelt ,
Dat is'et dat u dus ontftelt.
Maer lieve , daerom niet getreurt ;
't Is meerder man als u gebeurt.
Ick bid, ontwaeckt uyt defen droom ,
En Ilaet het oogh op defen boom:
Dit was een dick', een hooge ftam ,
Die fchier tot aen den Hemel quam :
En fiet, nu leytfe neer-geftort ,
Soo dat'er op getreden wort.

Ghy, vraeghje hoe een eenigh man
Soo dicken ballick vellen kan ?
Wel hoort , ghy fult'et haeft verftaen ,
Hoe dat de man dit heeft gedaen :
Hy nam een bij1 van enckel ftael,
En kapte veel, en menighmael ,
En Piet, het ftaegh en dickmael Ilaen
En kond' de boom niet wederftaen ,
Maer viel ten leften in het gras
Soo dick en ftijf gelijck by was;
Soo dat men vry wel feggen magh :
Geen boom en valt ten eerften fiagh.
Ghy, vryer ! foo ghy wilt bedien
Doe foo gelijck ghy hebt gefien ;
Want 't is een feggen in 't gemeen :
Een ftage drop, die holt den fteen.
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Nederl. Veel flagen maken den ftoek-vis murw.

Lat. Convenientibus laboribus vendunt nobis mole Dij.

Hooghd. Mit viel ftreichen wird der ftockfifch limit.

Frans. Nul bien fans peine.

Lat. Non nno ictu dejicitur quercus.

Lat. Omnia diligentite fubjiciuntur.

Omnia conando docilis folertia vincit.

Griec.r.

vrOva, 7rwAoilai . 4/.47v xeivra vivax a Elea Epich. id eft:

Frans. Diligence pasfe fcience.
Lat. — Par eft fortune labori.

SPIEGEL VAN DEN OUDEN EN NIEUWEN TIJT.

f99

EERLIJCKE VRYAGIE.

VOGELEN VAN EENER VEEREN VLIEGEN GEERNE T'SAMEN.
BIRDES OF ONE FAETHER WIL FLOCKE TOGETHER.
De

Vrijfter fpreeekt :

Wat komt ghy, lieve vrient, aen my den vryer maken?
Ghy mocht van heden of uw' liefde beter ftaken,
Ghy zijt een raeuwe gaft, en ick een ftille maeght ;
't En dient niet (foo my dunckt) met u te zijn gewaeght.
Ick ben van jonghs gewent al ftaegh in huys te wefen,
Om met een fedigh hert een heyligh boeck te lefen:
Ick neme mijn vermaeck in Priem of naelde-werck:
Ick ben fchier noyt op ftraet, maer dickmael in de kerck.
Ghy, in het tegendeel, hebt ongetoomde luften,
Die woeft, die felfaem zijn, die noyt en konnen ruften;
Ghy wilt geduerigh zijn Of daer een trommel raeft,
Of daer een hel trompet de legers t'famen blaeft.
Ghy mocht op beter gront een ruyters dochter minnen ,
Die kan een velt-flagh fien met onvertfaeghde finnen
Die fwiert een bloot geweer, of drilt een fwacke pijck,
Die hoort het grof gefchut, en acht het voor mufijck :

Soodanigh moetfe zijn die u fal konnen lieven,
Die u fal, na den eyfch, in alle dingh gerieven,
Die u het bloote fweert fal reycken metter hant,
En feggen: brenght'et weer, of blijft ghy in het zant.
Maer ick, die eene ben van defe pimpel-meefen,
Die voor den roock alleen van grove ftucken vreefen,
Die noyt gevecht en fie als tot mijn groot verdriet;
Ick ben u geenfins nut, en ghy en dient my niet.
Siet, als ick keer het oogh op alle fnelle dieren,
Die fweven op den ftroom, of om de bosfen fwieren;
Al waer ick immer koom, of waer ick henen kijck,
Ick fie dat yeder een hem paert met fijns gelijck:
Noyt fal een teere duyf haer tot den arent geven,
Noyt fal het fchuw patrijs ontrent den havick leven,
Noyt voeght'er fwarte raef fich by een witte fwaen
Gelijck, beminde vrient, dat moet te famen gaen.
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Frans. Chafque ovaille avec fa pareille.

Nederl. Een fchaep by een fchaep,

Een aep by een aep.
Net by kuys, en mors by vuyl,
Vaick met valck, en uyl met uyl.
Een yeder gedierte hout hem by fijns gelijek, alfoo fal melt den
menfche fich by fijus gelijcke voegen. Syr. 13. 15.
Lat. Plutarchus in libello de educandis liberis parentes admonet, ut ejufmodi liberis
fuis uxores defpondeant, Tim non font multo ditiores Tel potentiores; prndenter
enim dici proverbio:
TllEe

Chacun fe dolt jouer a fon pareil,
Chacun fe prene

a fon pareil.

A un boiteux femme qui cloche.

Spaens. Cafar y comparar, cadal qual con fu ygnal. id eft:
Frans. Se marier et faire comparage, chacun avec fon pareil.
Spaens. Toma tu ygual y vate mendigar. id eft:
Frans. Prens ton pareil, et va t'en mendier.
Lat. Similitudo mater benevolentim.
/Equalitas amicitite mater.

fortis uxorem ducito.

Secundum Pythagores dictum:

Lea oifeaux rasfemblent avec leurs femblables. Syrach 26. 10.

Griecx. Ts)v ■450,itvv 20.61-,,Tx

Tout animal aime fon femblable, toute befte f'apparie avec quelque autre de fa forte:

Scilicet ingenuis aliquae eft concordia junetis

ausfi homme raccointe avec fon pareil. Syrach. 13. 17. et feqq.
Quel accart y a it entre le ferpent et le chien? et quelle paix entre le riche et le povre?

Griecx. riga dx Tal (Voila id eft:

Rectorem dubim navita puppis amat. Ovid. 2. Pont. 4.

Uxorem ducito ex tequalibus.

Magna inter molles concordia. — Juven. Sat. 2.

Lat. Sic full, eft, et erit: fimilis fimilem fibi qumrit;
Eligat mqualem prudens fibi quifque fodalem.

Griecx. 0"potov `opoitt: (15i)tov. id eft :
Lat. Similis gaudet fimili.
11 ' ; a2Si .rOlo it.c070V gyEt

Of0; ' E; TOV

Et fervat ftudii fcedera quifque fui.
Rufticus agricolam, miles fera bella gerentem ,

ogoiov. Homer. Odysf.

Lat. Semper graculus asfidet graculo.
Balbum balbus reetius intelligit:

Fumy. Hirfis hisfisfe doldufe dur. id eft:
Ital. I1 trifto co '1 trifto raccorda.
Hooyhd. Wer freyen vtil der nem feins gleichen.
Spaens. Io molondron, tu molondrona
Cafate con migo Antona. id eft:

Frans. Je fuis befte et toy me autre befte,
Marie toy avec moy, Antonnette.

Hcoykd. Gleich and gleich gefellt fich gern.
Pares cum paribus facillime congregantur. Cic.

Entre gens de mefme nature

Nihil eft quod tam attrahat et alliciat ad amicitiam quam firuilitudo. Idem.

Mais entre gens de contraire nature

Frans. Chacun eherche fon femblable.
Let. .Equalem tibi uxorem ducito.
Spaens. Cada oveia, con fu pareia. id eft:

L'amitie fe fait et dure;
Ny amour ny amitir ne dure.
Oderant hilarem trifles, triftemque jocofi,
Sedatum eeleres, agilem gnavumque remisfi. Horatius.
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ONGELIJCKE PEERDEN TRECKEN QUALICK.

De Koelfer fpreeekt :

Hier fta ick ganfch verftelt, onfeker wat te maken ,

Dit ongelijck gefpan veroorfaeckt defe plagen,

Ick weet niet uyt het flick, niet op het droogh te raken;

Soo dat ick ftaende blijf in alle quade Hagen:

En 't is van heden niet, dat my dit onheyl quelt,

Maer ghy, die met gemack wilt rijden op de baen,

Ick heb'et uytgeftaen op menigh ander velt:

Spant ftaegh en over-al gelijcke peerden aen :

Alwaer ick maer en koom ontrent beflickte wegen,

En foo 'er eenigh menfch is befich om te trouwen,

Daer ben ick over-al van ftonden aen verlegen;

Die moet oock even daer op defe gronden bouwen;

En vraeght ghy wat geval my brenght in defen noot?

Dus wie ghy wefen meught, 't zy arrem ofte rijck,

Mijn een paert is te kleyn, en 't ander al te groot ;

Doet wel, geminde vrient, en paert met uws gelijck.
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Nederl. Wanneer de vrouwe den man rijek maeekt , foo is daer euckel twift,

verachtinge ende verfmaetheyt. Syr. 25. 29.
Wat fal d'aerde-pot by den metalen pot maecken? want foo fy aen
den anderen ftooten, foo breeckt fy. Syr. 13. 3.
Ghy en fult niet gelijck ackeren met een os en eenen efel. Deut. 22. 10.
Hier van fchijnt te komen het Nederlants fpreeck-woort:
Een os en een efel en dienen niet aen eenen ploegh.
Wanneer yemant een boos wijf heeft, foo is'et even als een ongelijck
paer osfen, die nevens den anderen trecken Pullen. Syr. 26. 10.
De pijp moet na den bom zijn.
Maer hoe het gaet in defe en diergelijcke faken, de volgende
fpreeckwoorden feggen de waerheyt:
Aen mal vleefch kooptmen altijt te dienen koop.
Een goet wijf is een goet ftuck huyfraets.
Een die een fot trout om lljn kot,
Verlieft het kot, en hout den fot.
Een die een dant trouwt om haer want,
Verlieft de want, en bout de dant,

Om wel te trouweu, foete jeught,
Trout om verftant en om de deught.
Het is gewis een groot verdriet,
Daer 't hinneke kraeyt en 't haenke niet.
Tam male imequales veniunt ad aratra juvenci,
Quam premitu magno conjuge nnpta minor.
Non honor eft, fed onus, fpecies ltefura ferentes.
Si qua voles apte nubere, nube pari. Ovid. Ep. Deian.
Si la femme nonrit fon mari, elle eft pleine de couroux, de confufion, et de reproehe.
Syrach. 25. 29.
Frans. Qui fe vent marier, doit regarder oi3 it fe proud.
Lat. Etiam Politicis fndera disfimilium funt infelicia.
Late Richt. Axiom. Hifi, 14. et Polit. Axiom. 277.

Horrenda fpe pericula ea difpari conjugio. Richt. Axiom. Oecon. 19.
Hooghd. Uberweibe dich nit.
Frans. De femme folk ne fit jamais homme fon profit.
Il

eft bien apparente qui a bonne femme.

Ital. Trifte quelle cafe,

Ove cantan le galline

it gallo tace.
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D'EEN HET BLOET, D'ANDER HET GOET.

Des EdeTowns kamennaeyht fpreeekt tot de rijclee Vriilter . 1) :

Begaefde juffrou, weerde pant,
Een fierfel van dit ganfche lant,
Die om uw fchoonheyt, om uw deught,
Die om uw geeft, en frisfche jeught,
Zijt aengenaem en wel gefien
Van al de befte jonge lien;
Belie my niet met grammen fin
Dat ick tot u quam treden in:
Ick brengh u hier (met uw verlof)
Ick brengh u van mijn jonckers hof
Het kleyn gefchenck, dat ghy hier fiet,
Daer med' hy u fijn gunfte biet.
Het is een beulingh drie of vier,
Gemaeckt op onfe kocx manier,
Gemaeckt voor eerft van fuyver bloet,
En dan van gort, en kruyt, en roet;
Al ftoffen van Peer goede deught,

Soo dat ghy die wel nutten meught.
Dan eer ghy van den beulingh eet,
Soo is'et dienftigh datje weet,
Als dat het vry fijn reden heeft ,
Dat by u defe beulingh geeft.
Indien ghy tot hem waert gefint
Gelijck als hy u vyerigh mint,
Soo meyn ick dat uw beyder trou
Sijn gifte wel gelijcken fou:
Want hy is van ganfch edel bloet,
En ghy hebt groot en machtigh goet;
Indien men dit te famen brenght,
En na de rechte kunfte menght;
Wis , dit beflagh fal beter zijn
Als yet dat komt van eenigh fwijn;
Wel neemt dan defen beuling aen,
Het is om uwe gunft gedaen.

1) De gelijckheyt dan van de perfonen, en derfelver gelegentheyt, wert in 't ftuck van houwelijck by alle Wijfe van den ouden en nienwen tijt eenpaerlick geprefen ; maer defen evenwel
onvermindert, foo gebeurt het by wijlen, dat een houwelick, dat ten aenfien van de middelen ofte auderfins in fich felven ongelijck fchijnt te wefen, efter door andere gelegentheyt, als van
adel , geleertheyt, fchoonheyt, konften, ofte diergelijcke hoedanigheden , aen d'eene zijde meer ale de andere wefende, tot gelijckmatigheyt wert gebracht, en alfoo noch tot een goet en
eenparigh houwelick wert uytgemaeckt; gelijck fulcx by de Rechtfgelenden, en oock by Erafm. Tract. de Inftitut. Chrift. Matrim. fol. 108, wert aengewefcn. Hier op fchijnt inficht genomen
te zijn by feker Engels ridder,, een groot edelman, maer van kleyne middelen, daer de Vifconte van S. Alban Lo. Verulam in fijn Apophtegmes van gewaeght. Ghy fult desfelfs edelmans
kamermaeght (met een prefent van beulingen, by hem in ambasfade gefonden zijnde aen een fekere rijcke vrijfter, wonende onder fijn gebuerte) hier, foo 't u gelieft, in Nederlants gedichte
tot de felve vrijfter boom fpreecken , ende den left van haren joncker op die gelegentheyt hooren openen.

EERLIJCKE VRYAGIE.

704

De jonck-vrou ftont een wijl en fagh,
Verbaeft van foo een vreemden Ilagh,
Maer als f' een weynigh had verbeyt,
Heeft fy tot antwoort dit gefeyt:
Uw joncker is een kluchtigh man,
Die vry het zijne prijfen kan:
Oock wort 'et van my niet gelaeckt;
Want ick en heb' et noyt gefmaeckt.

Wel fegh hem, dat ick dit geval
Eens naerder overwegen fal.
Mits gaffe drinck-gelt aen de meyt,
En heeftfe goeden dagh gefeyt.
Dan wat den joncker is gefchiet,
Gefellen, dat en fegh ick niet;
Maer ick beware dit geval
Tot daer het beter pasfen fal.

Non abludit Apuleji illud: Virgo formofa etil lit oppidO pauper, tamen abuna dotata

peramque cum baculo et pallium humi pofuit, profesfus puelhe eam fibi cafe

eft: adfert quippe ad maritum novam animi indolem, pnlehritudinis gratiam, fioris

fupellectilem, eamque formam quam videret, monens proinde, ut fedulo confuleret,

rudimentum, etc.

ne poftei facti preniteret. Enimverb Hipparchia conditionem accepit, nee impar hoc

Facit ad bane rem id quod de Hipparchia, fplendidft et opulenta virgine, memorim

fibi matrimonium exiftimavit, jamdudum fibi provifum esfe et fatis confultum

proditnm eft: illa enim cum Philofophite deditisfima esfet, Cratem Philofophum

dicens, neque ditiorem maritum, neque formofiorem, ufpiam gentium poafe inveniri;

maritum fibi optare fe profesfa eft: is inter fcapilium retexit, (pod erat gibberofum,

proinde duceret quo liberet. Et ita Crati nupftt Hipparchia.
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WIE EEN OUT HUYS HEEFT TE GREYEN, EN EEN KLOCK MOET GADE SLAEN,
EN EEN JONCK WIJF HEEFT TE VLEYEN, SEGH, WANNEER HEEFT DIE GEDAEN?
UN HORLOGE ENTRETENIR,

VIEILLE MATSON REPARER,

JEUNES DAMES A GRE SERVIR, EST TOUSIOURS A RECOMMENCER.

Be man die 't numeerek optreckt, fpreeekt:

Wat mocht ick, rechte dwaes! wat mocht ick gaen beginnen,
Waer doolden left, och arm! mijn onbedachte finnen?
Ick bracht een tuygh in huys, oock tegen vrienden raet,
Een tuygh, een wonder-tuygh, dat nimmer ftil en ftaet:
Een tuygh van vreemden aert, dat noyt en laet te woelen,
Dat my oock in der nacht fijn onruft doet gevoelen,
Een tuygh, een flaende werck, dat fonder eynde fweeft,
En dat noch boven dien een ftagen wecker heeft:
Een tuygh, dat ommegaet met veelderhande drachten,
Dat hondert raders heeft daer op men heeft te wachten:
Wat dient'er noch gefeyt? het is een ftage laft,
Die voor mijn ftrammen rugh in 't minfte niet en paft.
Maer fchoon ick befich fta aen defe lange koorden,
En fegge dit en dat, het zijn verbloemde woorden:
Het (tuck dat ick beklaegh, dat is een nieuwe trou,
Mijn onruft dien ick heb, dat is een jonge vrou.
Wat moet ick even daer al drachten onderhouwen,
En tanden aen den doeck, en raders in de mouwen,
I

En wielen om het lijf, en ick en weet niet wat,
Dat ick voor defen tijt noyt recht en heb gevat.
' Wel eer had ick een vrou, die was van mijne jaren,
Die was gelijck als ick genegen om te fparen,
Die droegh een flechten doeck; maer dit alwaerdigh dier,
Dat ftrijckt gelijck een paeu, en is te bijfter fier:
Dat wil den nieuwen fnuf van ketens ende ringen,
Van perels om den hals, van alle moye dingen,
Van al dat hoofs gelijckt, en altijt weder aen;
Het fchijnt dat my de beurs moet eeuwigh open ftaen.
Noch is'et niet genoegh: 't en kan geen rufte lijden,
Het wil geduerigh uyt, geduerigh fpelen rijden,
Geduerigh overal. Wel denckt, hoe paft my dat,
Die eertijts ongemoeyt ontrent den viere fat?
Maer noch foo waer'et yet met defe buyte-luften,
Indien ick in der nacht ten minften mochte ruften;
Maer dat en mach niet zijn; het kint dat wil de mam,
0, dwaefheyt! dat ick oyt foo jonge vrouwe nam.
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Wel vrienden , hoort een woort: wie ftil begeert te leven,
Die moet dit mal gewoel de jonckheyt overgeven:

Nederl. Oude lieden beboorden in dufdanigen gelegentheyt te deucken ende

te feggen, 't gene Ifeeus Sophifta zijnen vrient ter antwoorde gaf,
ten tijde de felve hem vraeghde, of uiet foo een jonge dochter hem
fchoon dochte te wefen : Ick (feyde by) hebbe opgehouden met die
oogh-fieekte gequelt te worden. Ofte gelijek een ander out en wijs
man op gelijcke gelegentheyt antwoorde: Ick ben (feyde by) van die
ftrenge ende onbermbertige heeren, door weldaet van den tijt,
eyntelijek eens vry geworden: by verftont verloft te wefen van de
malle driften zijner jonckheyt. Ofte gelijck de heylige Job feyde,
cap. 31. 1.
't Is geen out-mans doen harde noten te kraken.
Al die haer billen
Gewenneu tot pillen ,
Haer neus tot brillen,
Die mogen wel ftillen
Haer malle grillen;
't En zy fy willeu
Haer leven fpillen.
Als oude guylen beginnen te loopen , dan is'er geen houwen aen.
Van ouderdom laet bet vogelken fijn fangh.
Mijn wijf is jonek, en ick ben out,
Mijn wijf is heet , en ick ben kout :
Mijn wijf is vier en enckel vlam ,
En ick ben koel en wonder tam:
Mijn wijf wil dat ick niet en magh:
Dus knorren wy den gaufchen dagh.
Een out man met een jeughdigh wijf,
Is niet als eeuwigh huys-gekijf.
Hoort oude luytjens, wie ghy zijt,
Het trouwen had eens fijnen tijt;
Nu waer'et beter niet getrout,
Of immers geenfins jonck en out.
Die een jonck wijf heeft, en een out buys, heeft werck genoegh.
Een fchoone vrou een mans kort leven.
Soo ghy geeu want hebt naer het fchip,
Ghy moet te grond', of op een klip.
't Is daerom heft:
Gelijck by gelijek.
Lat. Dicendum potius fenibus quod IfEeus Sophifta cuidam Oratori refpondit ; illo
enim quEerente , utrum queedam quella pulchra ipfi videretur : Ego, itiquit , morbo
oculorum laborare defij. Vel nt fapienter fapiens ille fenex:
Ego ab inelementibus iftis dominis benefieio tetatis liberatus fum.

Frans. J'avoy faict accord sane mes yeux, et pourquoy eusfeje contemple la vierge9
Frigidos in Venerem fenior, fruftraque laborem

Want, uyt de daet geleert, foo roep ick met berou:
Ontrent een grijfen baert en dient geen jonge vrou.

Ingratam trahit: et, fi quando ad prselia ventum eft,
tit quondam in ftipulis magnus fine viribus ignis,
Incasfum furi, — Virg. Georg.

Frans. Si la femme a tout le plaifir de l'homme , it f'asfomme.
Quant le vieillart faict l'amour,

La mart court a rentour.
Anus cum ludit, morti delicias Tacit. P. Syrus.
Fceminarum curam gerere defperare eft otium. Idem.

Ital. Al molino e a la fpofa.
Sempre manes qualche cofa.

Frans. Quand Dieu vent avoir une Tolle, it prend la femme d'un vieil homme.
Worms yap yipovrt vuptCPitp yvvri. ifriftoph. Tefmoph. id eft:
Lat. Regina fiquidem miller eft fponfo feni. Vid. Erafm. Proverbio, "Egualenz tibi
utorem ducito.
Frans. Quand on eft jeune on aime en fol.
Quand on eft vieil qui aime eft fol.
Qui accointe femme nouvelle, it eft jeune mania.
Turpe fenex miles, turpe fenilis amor. Ovid. 1. dm. 9.
Ridiculum joci genus fponfus fenex. Vulg.
Ital. Quando it marito fa terra, la moglie fa carne.
Chi h moglie al lato
Sta fempre travagliato.

Frans. A vielle mule (rain dore.
A un boiteux femme qui cloche.

Erafm. in aril?. Matrint.
Quand l'entendement vient, l'amour fe vieillit.

Lat. Nuptim fecundm, rare fecundEe. Richt. Axiom. Oecon. 57.
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QuEe its Latine reddidit Roverius nofter;
Nulls puella feni bene fe junctura marito eft:
Nec clavo heerebit, ceu vaga cymba, fuo.
Anchora non retinet; fed rumpens vincula, dortum
Snipe alium prmceps nocte filente petit.

Plant. Merced. act. 3. Sc. 3.
Jejunitatis plenus, anima fcetida,
Senex adveniens vomitum excutias mulieri

P

Bernard. in Epift. de Cura et Regimine rei familiaris..
Mater fi remaritari querat, ftulte agit: fed ut fua peccata deploret , utinam ipfa
fenex juvenem accipiat ; nam non ipfam , fed fua quEefivit.
OWENUS. Uxorem jam Fefte fenex vis ducere? cloctam
Angelici Lteli confute grammaticam.
Illic

invenies non declinabile corms;

Hunc fcopulum pauci prEeteriere feces.
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OM EEN MUDDE KORENS DAT HY TE MALEN HEEFT, Wit HY EEN GANSCHE MEULEN RECHTEN.

Wel vrient, waerom dit groot beflagh?

Een queeren waer u noch te veel.

Waerom doch brengje voor den dagh

Ghy daerom, foo ghy my gelooft,

Dit nieu, dit hart, dit eycken hout?

Bedenckt u, vrient, en ruft uw hooft,

Het fchijnt, dat ghy een meulen bout:

Of gaet ghy voort, gewis ghy dwaelt :

Een meulen, Ke! wat gaet u aen!

Want als dit koren is gemaelt

Voorwaer het is te veel beftaen,

(Dat weynigh tijts behoeven fal),

Want naer dat ick dit (tuck bemerck ,

Soo naeckt u niet als ongeval;

Soo gaet ghy wonder vreemt te werck ;

Want of uw meul' fal ftille ftaen,

Want Piet, ghy hebt foo flappen fack ,

Of wel fy moet ter hueren gaen;

Als of er niet veel in en flack,

En wat het zy, 't is beyde quaet,

En 't graen dat u te malen ftaet ,
Dat gingh wel in een kleyne maet;

Dus laet het (tuck gelijck het ftaet;

Dus fchoon ghy maeckt'et al tot meel ,

Want veel bellaghs en weynigh graen
En kan met reden niet beftaen.
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Nederl. Een out man met een jonge vrou ,

Wat kan het wefen als berou?
Veel gefchreeus en luttel wolle.
Veel vlaggen luttel boter.
Truditur dies die,
Novseque pergunt interire lunse.
Tu fecanda marmora.
Locus fub ipfum funus , et fepulcri
Immemor ftruis domos. Horat. 2. Oil. 18.
Senes , inquit Arnifseus (De Jur. Connub.), fpolia opimEe marinEe Dean fufpendere
debent , cum hac infcriptione :
Viii puellis nuper idoneus,
Et militavi non fine glorift.

VRYAGIE.

Nunc arma defunetumque hello
Hunc gladium paries habebit. &rat. 3. Od. 26.
— Define dulcium
Mater fEeva Cupidinum. Idem. 4. Od. 1.
Circa luftra decem flectere mollibus
Jam durum imperijs. Abi
Qu6 blandm juvenum to revocant preces.

Frans. C'eft chofe ausfi follaftre de voir le gendarme qui va au bafton , que
l'amoureux , qui ne peut marcher fans aide.

Ital. La pia quafta rota del carro
Fa fempre maggior ftrepito.

Hooghd. Viel gefchrey wenig wollen.
Grosfe word and nichts da hinder.
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BETER BY DEN DYE GESETEN, ALS MET DEN VALCK GEVLOGEN.

Hoort eens vrijfters, hoort gefellen ,
Want het gaet u beyden aen,
Ick moet u een ftreeck vertellen
Die ick onlanghs heb verftaen:
Tweederhande jonge-lieden
Quamen, met gehjcken vlijt,
Hare min en trouwe bieden,
Aen een vrijfter onfer tijt :
d'Eerfte fcheen een groote joncker,,
Hy droegh pluymen op den hoet,
Maer het was een rechte proncker,
Als'er heden menigh doet:
D'ander was een goet gefelle,
Niet te prachtigh, of te breet ,
Schapen had hy op de ftelle,
Efter gingh hy Ilecht gekleet.
D'eerfte was vol foete grillen,
Dan hy quifte wat te veel:
D'ander, niet gefint te fpillen,
Hielt de panne by de fteel.
't Meyfje, dat de grage gaften,
Meer als met gemeenen praet,

Sagh na haer wel happigh taften,
Nam het (tuck in haer beraet:
Maer hoe fy het overleyde,
Van het eerfte tot het left,
Wat haer d'een of d'ander feyde,
Hoofs en moy,, dat dacht haer belt;
Dat had haer de ziel ontftolen,
Dat verhief fy boven al:
Sy won met den ruyter dolen,
Hoe het is of warden fal.
D'ander, met fijn koele Peden,
Docht haer tam en al te ftil;
Want fy fprack met kiare reden:
't Is een lantfert, dien ick wil.
Laet een deune quefel leven
By een kluts, een tammen bloet;
Ick wil vry wat ruymer fweven ,
Ick heb al een hooger moet.
Maer als fy ten langen leften
Hier op met haer vader fprack ,
Sey de man, tot haren beften ,
Wat hem in den boefem (tack :
178
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Kint, dit dienje wel te weten,
Ja, te fchrijven aen den balck:

Nederl. Soo een vryer mochtje kiefen,

Ghy font jeught en vreught verliefen.
Al te fcherp maeckt fchaerdigh.
Hoe meerder vis hoe droever water.
By den wal laughs feylt fekerft.
Rout bet midde-water.
Beter blot) Jan als dot) Jan.
Beter van een efel wel gedragen,
Ala van een peert in 't zant gellagen.
Al te wijs kan niet beginnen ,
Al te fot kan niet verfinnen;
Daerom tusfchen wijs en vroet
Vint men wel het meefte goet.
Goede gefellen zijn quade hugs-bouders.

Beter by den uyl gefeten,
Als gevlogen met den valck.

Maet hout ftaet: te veel is quaet.
Beter alleen ,.als qualijck verfelt.
Ital. Pia val meftier, che fparavier. id eft :
Frans. Minx vaut meftier qu'efpervier.
Engels. Better fit ftil, then rife and fall.
Frans. Mieux feul que mal accompagne.
Ital. Meglio e esfer humile di fpirito co i manfueti , che fpartire le fpoglie congli
altieri. Prov. 16. 19.
Spaens. Mas quiero afno que me lleve que cavallo que me derrueque.
Frans. J'aime mieux un afne qui me porte,
Qu'un cheval qui me jette par terre.

Lat. Facilior currentibus, quam repentibus lapfus.
— Medio tutislimus ibis. Ovid.
Frans. Bon compagnon manvais mary.
Engels. It is beter to be a oldmans dearling, as a jongmans wearliug
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MET ONWILLIGE HONDEN IS 'T QUAET HASEN ANGEN.

Da dude ruder ffireeckl :

Daer woont een vrijfter hier ontrent
Voor rijck by alle man bekent ,
Een hupfe , rappe , fluxe meyt,
Die hares vaders koeyen weyt:
Van leden kloeck , van lij ve vol ,
Van lippen dick, van koonen bol ;
Voor al gefont gelijck een vis ,
En groen gelijck het groenfte lis ,
En jeughdigh als de maeghde-palm ,
In 't kort een vrijfter als een falm.
Maer dat ick prijfe boven al,
Is, datfe vry wat halen fal,
Als Peet-meuy Griet eens wort een lijck ,
Want die is uytter-maten rijck.
Ick wou dat Claes, mijn lieffte kint ,
Tot haer foo was, als ick, gefint,
En dat hy haer eens vryen wou,
Soo kreegh hy wis een rijcke vrou ;
Want Piet, de vader van de meyt
Die heeft'et my als toe-gefeyt :
Maer Claes is foo een vreemden haen ,
Hy wil niet eens uyt vryen gaen,

Als daer by hooffche kappen vint ,
Daer is de joncker toe gefint.
Maer fegh doch eens, wat is'et hof P
'k En houwer niet een brij fel of:
Ick prijfe meer het edel gelt ,
Daer na de ganfche werelt helt ,
Dat heeft al vry wat beter aert ,
Want daer is dat men wel of vaert.
Maer wat een fpijt ! Piet, onfe Claes
En wil niet bijten aen het aes ;
Want hy veracht mijn wij fen raet :
Het fchijnt dat hy fijn voordeel haet.
Hoe dickmaels heb ick hem geleyt
Tot by, tot voor,, tot aen de meyt,
Maer hy ftaet , ick en weet niet hoe,
Hy fpreecktfe niet, of luttel toe:
Hy geeuwt , en toont met fijn gelaet
Dat hy daer gulch onluftigh ftaet :
Hy neemtfe niet eens byder hant ,
Hy fchencktfe noyt een minne-pant ,
Yet aerdighs in de ftadt gekocht ,
Of uyt een ander rijek gebrocht:
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En dat noyt rechte vryers doen,
Hy neemt fijn affcheyt fonder foen,
Ja, flaet geen hant fchier aen fijn muts;
Is dat niet wel een rechte kluts?
Voorwaer als ick dees grillen merck,
Soo roep ick: 0, 't is plompaerts werck,
Dat yemant fijn geluck verfiet,
Als fich de kanze fchoone biet!
Nu vind' ick eerft, dat dit bedrijf
Gaet na de reden van mijn wijf;
Die feyt: Ey man hout u geruft,
Ons' Claes heeft daer geen vryens luft;
Hy broet wat anders in den fin,
En wat is doch gedwongen min?
Is niet een vryer over al
Een vry-heer, waer hy vryen fal?
Is vryen niet een vry bejagh,
Daer toe men niemant dwingen magh?
Daer waft geen liefde door. gewelt;
Dus laet den jongh-man ongequelt,
En laet hem foecken fijn geval
Daer hem fijn herte leyden fal;
Men vint doch noyt
putten goet
Daer in men water dragen moet.
Hoewel een wey-man fiet het wilt,
Dat fachtjens voor hem henen drilt,
Dat om hem loopt, dat op' hem feet,
En fich als aen den jager biet,
Noch efter taft hy dickmael mis,
Indien fijn wint onluftigh is;
Want jaeght fijn hont maer uyt bedwangh,
Soo blijft de jager fonder vangh.

En of het fchoon hier jaer-mart is,
Hy kooptfe niet een kerremis,
Noch riem, noch ringh, noch moyen doeck,
Ja, fellef niet een foeten koeck:
Hy dicht haer noyt een minne-liet,
Daer in men geeft en leven fiet,
En of de foete tijt genaeckt
De koele gait blijft ongeraeckt:
Hy plant haer noyt een groene mey,
Hy fent haer noyt een kievits-ey,
Hy brenght haer noyt een jongen haes;
Is dat niet wel een rechte Claes?
Maer noch laet ick het geven ftaen,
Hoewel het beter is gedaen;
Hy neemt van haer niet eens een ringh,
Een neus-doeck, of een ander dingh,
Gelijck de vryers van het lant
Dit dickmael plegen met verftant:
Want neemt een geeftigh jongh-man wat,
Het geeft hem dickmael dit en dat,
Het maeckt, dat hy den naeften dagh
Met eeren weder komen magh,
Want fiet, de vryer is beleeft
Als hy 't genomen weder geeft:
Maer defe knecht, wat ick hem rae,
En vraeght'er niet ter werelt nae.
Al hanght'er fchoon een rofe-krans
Hy leytfe noyt eens aen den dans:
Hy brenght haer noyt eens in den tuyn,
Hy rijt met haer noyt in den duyn,
Hy gaet met haer noyt in den doel;
Maer blijft geduerigh eves koel:

Nederl. Met onwillige peerden is 't quaet rijden.

't Zijn quade putten daer men water in dragen moot.
AI is de vrijfter fteegb , noch wortfe wel de bruyt :
Maer wil de vryer niet, foo is de vrientfchap uyt.
Liefd' en fangh , en wil geen dwangb.
Den willigen is goet to trecken.
Men dwinght geen menfchen tot de troll,
Men leyt geen vryers by de mou;
Men pacrt geen vrijfters tegens dauck ,
Want 't is een bandel fonder dwanck.
Lat. Invitos boves in plauftra inducere incommodum.
Invitis equis plauftrum agere difficile.
Invito beneficiurn non datur.

Hooyhd. Mit onwilligen huuden ift nicht gut jagen.
Wenn der bond nicht hat zum jagen, fo reitet er fluff dem hindern.

Frans. Tout par amour, rien par force.
Quidquid exprimitur grave eft. San. Oct. act. 2.
Vi quod fit, prreter naturam eft. Arift. 5. Phyf. cap. 3.
Invitum qui fervat, idem facit occidenti. Horat.
Stultitia eft venatum ducere invitos canes.
Hoftis eft uxor, invita gum ad virum nuptum dater. Plant. ,SVich. 1. 2.
— Non extorquebis amari. Claud.
Blanditia, non imperio , fit duleis Venus. P. Surns.
Omne coactum tragieum habet exiturn. Bald. ad 1. neve ab Liao. C ete enpt.
Charicles apud Achillem Statium

Lat. Pater, inquit, divitijs inhians ingratam mibi affinitatem asfeetat.

miferum

pecunice tradar, ut uxori mancipium Jim.
Nufquam libertas tam necesfaria eft, claim in matrimonio. Quinn. Der!
Onmes nuptire ex affeetu funt. 1. 26. Cod. de Supt.
Si quis plum bac de re defideret, videat Cyprreum Jurifeonfulttun de Sponfalibus
pag. 236.
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OM DE MINNE VAN IIET SHEER, LECKT DE KAT DEN KANDELEER.

Wat nieus , wat wonders, lieve vrient!
Dat u voor al geweten client
Siet , Spitfaert die foo moedigh trat ,
Het trotfte ventje van de ftadt,
Het fierfte quantje , dat men vint ,
Dat is tot onfe Trijn gefint ;
Tot onfe Trijn, dat ronde kloen ,
Daer heeft hy wonder mee te doen ;
Tot onfe Trijn, dat plompe ftuek ,
Daer in ftelt hy fijn ganfch geluck ;
Hy vleyt , hy kuft , hy ftreelt de tneyt,
Sy is fijn luft (gelijck hy feyt) ,
Sy is de kroon van fijne jeught ,
Sy is fijn trooft , fijn ganfche vreught ,
Hy kan niet leven fonder haer,
En dat is fonder twijfel waer ;
Want Spitfaert is te wonder kael ,
Sijn keucken al te bijfter fchrael ,
Soo dat hy niet ter werelt heeft
Als dat hy nu van hope leeft
Het is met hem alfoo geftelt ,
Dat hy nu waeght fijn lefte gelt;
Want-daer van is by tnoy gekleet,

En wonder prachtigh uytgereet.
Soo hy nu mift een rijcke bruyt
Soo is'et met den joncker uyt.
Nu, onfe Trijn is wonder rijck,
Men vint'er weynigh haers gelijck,
Haer vader was die groote Boer,
Die ftaegh op alle marckten voer
Met eygen boter,, eygen kaes ,
En daerom hiet hy rijcke Faes ;
En nademael hy leftmael fterf,
Soo beurde Trijn alleen het erf,,
Vermits fy was een eenigh kint ;
En daerom wertfe nu gemint ,
En daerom wertfe nu ter tijt
Van menigh fteetfche quant gevrijt:
Want fchoon al isfe bijfter plomp ,
Al isfe maer een rouwe klomp ,
Noch krijghtfe vryers uyter ftadt,
Meer als oyt fteetfche vrijfter hadt.
Sy is foo rijck, ons lieve Trijn,
Dat fy oock fchoone fchijnt te zijn ;
Haer gelt, dat heeft foo grooten kracht
Dat niemant op haer feylen acht.
170

714

EFRIAJCKE VRYAGIE.

Het wijt-vermaerde Venus kint
Is nu niet, als het plagh, gefint;
Het let op gelt, en niet op eer,
't En draeght voortaen geen boge meer,
't En draeght geen torts, of gulden fehicht,
Maer flechts alleen een gout-gewicht,
En dan een ftock-beurs boven dat,

Nederl. Om haer gelleken;

Niet om haer velleken.
De mis-flagen van de medeeijnen worden met aerde, de gebreken
van de rijcke worden met gelt bedeckt.
Gelt dat ftom is,
Maeckt recht dat krom is.
Scilicet uxorem cum dote, fidemque, et amieos,
Et genus, et formam regina pecunia donat. Horat. I. AWL 6.

Frans. Argent and gent.
Amour faict moult,
Argent faict tout.

En daer 'nee loopt'et door de ftadt,
En daer 'nee vlieght'et door het velt;
Siet, wat de vryers heden quelt!
Wat wilt ghy, vrient, in dit geval,
Wat wilt ghy, dat ick feggen fal?
Siet, om de minne van het fmeer
Soo lickt de kat den kandeleer.

Hooyhd. Biftu hur, oder dieb,
Haftu gelt fo biftu lieb.
In pretio pretium nuns eft, dat cenfus honores,
Cenfus amicitias: pauper ubique jacet. aid.

L Taft.

Aurea nuns vere funt fcecula, plurimus auro
Venit houos, auro conciliatur amor. Idols 2. Art.

Crises.. Xpuo-oi, Acatoiiv ,ro;, 7r-ci; iorpag rgToc A67oq.

neiBEN 7 .:ep

, gal niCbous (.0 Aeywv. id eft:

Lat. Aura loquente cuncta iners oratio eft;
Seeders tiquidem novit et loquens nihil.
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DOE ICK MAER EENS EEN QUADEN PAS, SOO BREECK ICK LICHT MIJN PEER GELAS.
TT, NE FACT QU'UN FAUX PAS POUR CASSER LA BOUTEILLE.
De IrtiegJd die de flesehe draeght fpreeal:

My is een tear gelas, dat niet en is te wager,
My is cen broofe fles bevolen om te dragen,
My is ter hant gedaen een kranck en tanger vat,
Daer in befloten light een fnel, een vluchtigh nat:
Een vocht dat dierbaer is, dat niet en is te koopen,
Wanneer het maer een reys aen iemant is ontloopen;
Een nat, een feltfaem nat, dat als een rijp verdwijnt,
Soo haeft een lauwe fon maer eens daer op en fchijnt.
Hoe moet ick nu voortaen op alle dingen letten!
Hoe feker moet ick gaen! hoe vaft mijn voeten fetten!
Want glipt my flechts het been maer eens ter zijden uyt,
Soo ligh ick daer bedot, gelijck een vuyle bruyt.
Hoe moet ick nu voortaen voor alle menfchen fchronien,
Die hier of ginder ftaen die by, of aen my komen!
Want foo een dertel wicht maer eens hier tegen fteeckt,
Daer is geen twijffel aen, eylaes! mijn flesfe breeckt.
Hoe met ick met befcheyt mijn ganfche leden ftieren,
En noyt een los gelicht in 't wilde laten fwieren!

Want gaept mijn weeligh oogh en hier en weder daer,
Soo is mijn teer gelas geduerigh in gevaer.
Hoe moet ick boven dat my neerftigh leeren mijden
Van onruft, van gewoel, van over al te rijden!
Want {let, ick lijde noot al waer ick henen vaer,
Ick drage, lieve vrient, iok drage teere waer.
Hoe moet ick boven al my wachten van le mallen;
Want foo ick fpelen wil, foo moet de flesfe vallen:
En fchoon die maer en hort, en niet in ftucken brack,
Noch ben ick even-wel niet fonder ongemack;
Ach! door 'k en weet niet wat foo is de geeft vervlogen,
En wie dit namaels koopt die is'er aen bedrogen;
Gelooft'et, wie het raeckt, dit fnel en vluchtigh vocht,
Is ftracx (men weet niet hoe) verdwenen in de locht.
Wat fal ick tot befluyt, wat fal ick vorder feggen?
De reden die ick fpreeck is niet te wederleggen:
Sy dient ganfch vaft te gaen, en noyt te zijn gewaeght,
Die in een feer gelas haer ganfche fchatten draeght.
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Carm. 3. PraTebt. ad Virg.

Nyder'. Niet en dieut'er min gewaeght ,

Als een glas of als een maeght.
Vrijfters eer,, is wonder Leer;
Daerom waeghtfe nimmermeer.
Met Bens to mallen
Kan eere vallen.
Slechts met een reyfje,
Los was het meyfje.
Frans. A tout perdre n'y a qu'un coup perillenx.
Lat. Via continetur honeftis artibus pudor.
Frans. Bon pied, bon mil.
Omnia funt hominum tenni pendentia filo,
Et fubito cafu, gum valuere, ruunt. Ovid. 4. Pont. 3.

Frans. Fay bonne garde d'une Mk. Syrach. 26. 13.
Ital. Chi ben ferra, ben' apre.
Lat. Flatu pudoris flos levi corrumpitur.
Fama pudicitim admodum res eft tenella in firminis.

Virgo fis

fis ore, argue auribus iptis

Virgo; nam tribus his facile eft decedere recto:
Egregijs tantum pateant fermonibus aures,
Turpibus et ftultis claudatur imma verbis.

Prudent. lib. 2. adverf. Symmachum.
Snot et virginibus pulcherrima prcemia noftris,
Et privatus honos, nee nota, et publica forma,
Et ram tenuefque epulse, et mavens fobria femper,
League pudicitim Nitre cum fine peracta.

Plant. Livid.
-- Non nimis poteft
Pudicitiam face quifquam fervare Mize.
Ut caveant timenda, tuts pertimefcant virgines.

Dion. lib. 37.
Pudicm eft, non modO, ut ne quid peccet, fed ne fufpicionem quidem ullam turpem
de fete prcebeat.

Hie'ron. ad Salvias.
Tenera res in fceminis pudicitia eft, et quail flos pulcherrimus, cite ad levem marceffit
auram, levigne flatu corrumpitur; maxime ubi rotas confentit ad vitium.
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EEN OPEN POT OF OPEN KUYL, PAER IN STEECKT LICHT EEN HONT SUN MUYL.

De Vrouto ran den /wile hifeec11 :

Hoe dickmael, onbedachte meyt!
Hoe dickmael heb ick u gefeyt,
Dat ghy fout letten alle tijt,
Het zy ghy hier of elders zijt ,
Dat noyt een ketel open ftont,
Of voor de kat of voor den hont;
Ick feyde, dat een open pot
Den kock gedijt tot fchant en fpot,
En dat'et altijt qualijck gaet
Al waer de ketel open ftaet.
Het ftof dat uyt den vyere ftijght,
Het roet, dat uyt de fchouwe fijght,
Een fleck die van der aerden kruypt,
Een feugh die van der muyren druypt,
Een mugh, een vliegh, een vuyle fpin
Die raeckt'er op, of valt'er in:
En dan, het flimfte datmen vint,
Soo komt'er licht een hafe-wint
Die raeckt'er met fijn muyl ontrent ,

I

En feet, dan is'et al gefchent.
Maer fchoon al deed' ick dit vermaen,
Ghy liet den hutfpot open ftaen,
En al mijn feggen baette niet
Tot dat het onheyl is gefchiet;
Nu gelt gefchreeu noch groot geluyt,
De befte thicken fijnder uyt.
Maer ghy, mijn dochter, die het Piet
Wat aen dit meysfen is gefchiet,
Let des to meer op mijn gebodt,
En deckt, ey lieve! deckt den pot:
Want of'er fchoon geen hont en koomt,
Noch dient'er ander leet gefchroomt;
Want als het fcheel niet wel en fluyt
De befte geur die vlieght'er uyt. '
Een open pot, een open beurs,
Een open deur, een open keurs,
Een open mont, een open kilt,
Daer wort gemeenlick yet gemift.

180

EERLIJCKE VRY A GIE.

71S

TOT BESLUYT, BIDDE ICK DEN LESER,

QUAET EXEMPEL TOT GOE'l"fE WT ILLEN GEBRUYCKEN:

Als weeligh Lijcje gilter nacht
Een baftaert-kint had voortgebracht,
Mits fy in 't kraem ontijdigh viel,
Al eerfe feeft of bruyloft hiel;
Een out, een wijs, een deftigh man,
Die gaf'er defe reden van:
„Een wijngaert dichte by de ftadt,

Nederl. Schoone lieden en gefcheurde fchortekleen hebben veel aeuftoots.

Een open deur roept den dief,
Een dertel meyfje wil een lief.
Een wit peert, en een fchoone vrou,
Schier niet een dagh ale met berou.
Een fweert , een peert, een fchoone vrou
Leent niemant uyt als met berou.
't Slot is qualick te bewaren daer elek den fleutel van heeft.
Een fchoonen roof maeckt licht een dief.
Dit fpreeck-woort kan oock gepaft .werden op de gene die te open
van monde zijn :
Een open deur, een open mont ,
Dat feylt'er menigh in den gront.
Swijgeu is kunft ,
Klappen maeckt ongunft.
Ital. Chi ha await° bianco, e belle moglie ,
Hooyhd. Dafz ift bdfz zu hiiten dafz jederman gefcllt.
Otig s5rV OLTE Teixg, oLTE zp4141:16a,

Lcrq51.1AlgTOV

, cig

yvv4. Alexis. id eft:

Lat. Nullius arcis, nullius pecunin
Cuftodia mina

— Rara eft ader; concordia formEe ,
Atque pudicitiEe. — levee. Sat. 10.
Toufiours la chaftete des beautes ennemie. Ronfard.

Spares. Vinna, y ninna,
Peral y haver
Son malos de guarder. id eft:

Frans. La vigue et la fille,
Le poirier, et febves aux champs,
Sont malaife a garder en tout temps.

Spaens. Puerta abierta, al fantetienta. id eft :
Frans. La porte ouverte tente le faint.
Spaens. El aguiero illama ad ladro. id eft:
Frans. Le tro y apelle le larron.

IlpoCkfrecg UETCU Ovov it 7rovsipix. Oita& .driftot. 1 Rhet. id eft:
Malitia tantem occafionis indiget.

Mocgt 7F136(Pacric év zov 7rpga; xxxc7'4 . llfenand. id eft:
Ad prave agendum parva fatis occafio eft.

None mai fenza doglie.

Oar' gid‘ o

Een boom met fruyten aen den padt,
Een Plot dat op de grenfen ftaet,
Een wijf dat uyt laveyen gaet,
Een fchoone, jonge, vlugge maeght,
Gekuft, geleckt, geftreelt, gevraeght,
Zijn dingen die een handigh man,
Met toefien niet bewaren kan."

ut fEeminw.

Malefacere qui vult, nufquam non causfam invenit. P. Syrus.
Lat. Occafio facit furem.
Spares. Ni qnien fe efcufe de errar, fi no huye la occafion. id eft:
Frans. Perfonne ne pent rexempter de pecher,, f'iI n'en fuit roccafion.
Ital. Payola detta e fasfo tratto
Non pub mai tornar ii dietro.

Spaens. Al que tiene muger hermofa,

Hooghd. Wenn das word heraus ift, fo ift es eines andern.

0 eaftillo en frontera,

Tout ainfi que le vent fans retourner f'envole,

0 viuna en carrera

Sans efpoir de retour f'efchappe la parole. Ronfard.

Nunca le falta guerra. id eft:

Ital. A bocca ferret' non entra mofca.

Frans. Qui a belle femme et chafteau en frontierre
Jamais luy mancque debat nyguei re.

Servo d'altrui fi fa
Chi dice it fuo fecreto a chi non fa.

Formora facies muta eommendatio eft. P. Syns.

Chi parla femina, chi tace ricoglie.

Frans. La beaute feet de taborin.

Chi poco confidera, prefto park.

Lis eft cum forma magna pudicitise. Ovid.

4.

Parid.

Niun tacer fu mai feritto.
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NIEMANT KLAT SUN ROCKJEN AF, OF DAER GAET EEN VLOCKJEN AF.
ON NE PEUT DECROTTER SA ROBBE SANS EMPORTER LE FOIL.
De Franfche vrijfter fpreeekt

Och! hoe ben ick nu bekladt
Van te drillen door de ftadt:
Och! hoe ben ick nu begaet
Van te loopen achter ftraet:
Och! hoe ben ick nu geftelt
Van te fpelen in het velt.
Komt nu, vrijfters, die ick ken,
Soo ick uw gefpele ben,
Soo ick immer met u fongh,
Soo ick immer met u fprongh,
Soo ick immer wat beftont
Datje foet en geeftigh vont:
Seght, wat my te doene ftaet,
Want ick ben hier buyten raet,
Mits dat ick foo bijfter fchrick
Van dit aengebacken
Snijd ick 't uyt, foo is 't een gat:
Wafch ick 't kleet, foo wort'et nat,
Droogh ick
dan, foo wort'et vael,
Wrijf ick 't hart, foo wort'et kael;
Wort'er oock niet toegedaen,

Ach! foo blijft de plecke ftaen:
En dat voeght geen vrijfter wel,
Maer een vuyle morfebel.
Hoe 't dan yemant keert of draeyt,
Voor gewis ick ben bekaeyt;
Ghy dan, leert uyt dit geval,
Dat u dienftigh wefen fal:
Loopt niet dickwils over ftraet,
Wenfch je niet te zijn begaet:
Loopt niet dickwils door de ftadt,
Wenfchje niet te zijn bekladt;
Loopt niet dickwils Ooft en Weft,
t'Huys, o vrijfters, is u beft.
Dan noch fooder yemant gaet
Over wegh of over ftraet,
Over zee, of over lant,
Over kley, of over zant,
Over hil, of over klip,
Met een wagers, of een fchip;
Siet, dat ftel ick voor een wet:
Kinders hout uw zieltjens net !
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Nederl. Met uw geloof, oogh, of eer,
En fpecit, o vrijfter nimmermeer.

Of fchoon de wond' al is genefen,
Daer fal noch al een teycken wefen.
Die in een quaet geruchte komt, is half gehangen.
Al wie een quade na-fpraeck heeft ,
Rout die voor doot , fchoon datfe leeft.
Wie fijn pap (tort,
Komt yet to kort.
— Redire, cum periit, nefcit pudor. &nee. Agam.
Ego ilium periisfe puto, cui periit pudor. Plant.

Hooyhd. Ehre, glaube, and auge leiden keinen feeerfz.
Lat. Omnia fi perdas, famam fervare memento;
Qua femel amisfa poftea nullus eris.
Etiam fanato vulnere cicatrix menet.

Spaens. Qnien la fama ha perdida,
Muerto anda en la vida. id eft:

Frans. Qui a perdu fa renommee, eft mort an monde.
Lat. Honoris fplendorem res tennis decolorat.
Scio virtuti cognatum pudorem. Spinach.
Deprehenfus ut pudor eft, fere amittitur. Yid. Senec. 7. Benefit. c. 28.
Nihil eft audacius ills

Deprenfis; iram atque animos a erimine finnunt. Juvenal. Sat. 6.

Lat. l'el falfa opinione gravabitur pudor.
Pudica non eft fame pudicam quern negat.
— Rare vago Virgo pudica eft.
Sic ftatue, quidquid ftatuis ut caufam tuam
Famamque in arcto ftare et ancipiti fcias. Senec. Here. Oet.
Melius eft nomen bonum, quam divitite multte; fuper argentum enim et aurum gratis
bona. Prov. 22. 1.
Curam habe de bono nomine; hoc cairn magis permanebit tibi, quam mills thefauri
pretiofi et magni. Syr. 41. 15.
Non vitium tantum, fed gum Vitiofa videntur
Htec quoque, fi fapias, htec quoque Virgo, fuge;
Nee fatis esfe pate, 11 mens tibi confcia recti:
Tune quoque cum mens eft integre, fama pent.
Saucia nux aliquft 11 parte putamina perdat,
Poftea, quidpid ages, femper hiatus erit:
Si pereat miferis femel integre fame puellis,
Ltedaturve fa er virginitatis honos;
Tu licet hanc ftudeas fame farcire ruinam,
Non iterum veniet, qui fuit apte decor.
Obducas licet ufque cutem, menet ufque cicatrix.
IItque tegas, femper vulnera vulnus habent.

Author Emblem.
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IS 'T SC HAEPJEN AL TE SOET VAN STAEN, EEN YEDER KOMT'ER SUYGEN AEN.
LA BREBIS TROP APPRIVOISEE DE CHACUN AGNEL EST TETTEE.

Hoort, jonge vrouw,, en teere maeght!

Of met u feer gemeenfaem zy:

Een fpreucke die hier dient gewaeght ,

Want 't wort niet felden vreemt geduyt,

Om dat haer leer by alle-man

En 't valt oock dickmaels qualick uyt.

U nut en dienftigh wefen kan :

Siet, als het fchaep is al te tam,

Al is'et dat een foet gelaet

Soo komt'er menigh dertel lam,

Aen alle vrouwen geeftigh ftaet,

Soo dickmael als het maer en dorft,

En dat beleeft en fpraeckfaem zijn

Het oytjen vallen aen de borft,

U ciert gelijck een Tonne-fchijn;

En fuyght daer ftout en onbefchroomt,

Vriendinnen! des al niet-te-min ,

Schoon hem de mam niet toe en koomt;
Wat dient hier vorder op gefeyt?

Soo bint uw geeftigh wefen in ,
En maeckt, dat niemant oyt te vry,

By wijfe lieden kort befeheyt.
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Nederl. Wie fich order deu draf menght, dien eten de zwijnen.

Goet koop vleys, dat krijght de hont.
Alle mans vrient, menigh mans geck.
Al to vry is fy.

Fille trop we.), et robbe trop veftue, Weft pas chere tonne.
La chafe guere veee
Eft chere tenue.
Fille trop mignarde
Devient paillarde.

Hooyhd. Wer fich tinter die kleien mifcht, den fresfen die Senn.
Wer tinter die banck will, den ftofzt man bald dar tinter.

Griecx. T6 0501110V xped; 01 IdIVE; g0.00.1CriV. id eft:
Lat. Parvo emptas cameo canes edunt.
Amabilitati cum prtdore hand convenit.

Hooyhd. Efe11 wil jederman reiten.
Ital. II troppo converfar partorifce difpregio.
Frans. Chafe acconftumee n'eft pas prifee.

Lat. Nimia familiaritas contemptum pant.
Semper in abfentes felicior reftus amautes:
Elevat asfiduos copia longs viros. Propert. 2. El. pen.

— Voluptates commendat rarior ufus. Juvenal.
Griecx. To Ger oiwov T441014 . id eft :
Lat. Quad rarum , carum.
Nulli to facias nimis falalem.
Gaudebis minus et minus dolebis. Mart. 12. Ep. 34.
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DIE EEN SCHOONE FAT HEEFT, EN DIENT GEEN BONTWERCKER IN HUTS TE BRENGEN.

Een man had in fijn huys een hoop van jonge maeghden ,

De vader let'er op en heeft hem waer-genomen,

Die menigh jongh-gefel ten hooghften wel behaeghden;

Als by hem weder fagh ontrent fijn dochters komen,

Dies quam de fteetfche jeught daer meeft den ganfchen dagh,

Hy beet hem in het oir: Verfiet u, goede vrient ,

En nam haer Poet vermaeck , gelijck de jonckheyt plagh.

My dunckt, dat uw beleyt ons dochters niet en dient.

Van alien was'er een, die in de vreemde landen

De quant hier om geftoort, en wonder feer gebeten ,

Een Leven hadt geleyt als buyten alle banden ;

Wou ftracx, en eer hy gingh , hier van de reden weten ,

Geen meyt en woont'er by die niet een fellen ftrijt,

Hy feyt 'k en weet niet wat, en weyt geweldigh breet;

Die niet een harden ftorm op haren maeghdom lijt :

De vader hart geperft, die gaf hem dit befcheet :

Hem was oock even doen een baftaert-kint geboren ,

Wie fchoone katten heeft die moet geduerigh mercken

En, na den rechten eyfch , ten vollen op-gefworen ;

Op gaften , af-gerecht om in het bout to wercken ;

Hier fprack hy dickmael van oock met een vollen mont,
Als of dit !lira bejach hem wel en eerlick ftont.

Want die van 't ambacht is, en fiet een aerdigh bont,
't Is vreemt, foo hy het laet als hy het eertijts vont.
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Nederl.

Siet ghy een vos ontrent uw
Gaet, fluyt dan vry uw hoender-kot.
Wanneer een vos de pasfy preeckt , boeren! wacht uw ganfen.
Tot vleefch van wolven, tanden van doggen.

Lat. Cum vulpe vulpinari.
Ital. Chi ha la volpe per commare, porte la rete a la cintola.
Turcr. Hiley hile bofar, id eft:
Lat. Frans fraudem deftruit.
Sic ars deluditur arte.

Frans. Qui a affaire a gees de bien,
n'a fe foucier de rien:
Mais fi to hantes le renard,
le Taut voir de toute part.

Ital. Chi ha it lupo per compare, porte it can fotto i1 mantello.
Chi a in diffetto
E in fofpetto.

Spens. A carne de lobo
Diente de perro.

Magid. Wer feine finger zwifchen angel and thus fteckt, der klemmet fich gem.
Wer fich zwifchen ftroh and fever legt, der brent fich germ

Frans. On ne doit pas mettre le doit entre l'efeorce et le bois.
Lat. — Alterius quoque
Perdet pudorem, quifquis amifit fuum.
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VYER BY STROO, DIENT NIET ALSO°.
LA STOPPA NON ST

Een vrijfter, van haer eerlte jeught,
Haer ouders luft en hooghfte vreught,
Die bad haer moeder om verlof
Te rijden naer een buyten-hof,
Te varen naer een boere-feeft,
Om fpeel te leyden haren geeft,
En met de vryers haer bekent
Te doen gelijck men is gewent.
De moeder heeft de jonge maeght
Op alle faken ondervraeght,
En naer het (tuck was overleyt,
Soo heeftfe dit haer aengefeyt:
Neen kint, dit fpel en dient u niet,
Want malle vreughde baert verdriet ";
Ick hebbe dit wel eer gefien,
Ick weet al wat'er kan gefchien:
Ick weet wat vryheyt dat men nam,
Vermits het heck was van den dam.
Wanneer de jeught fpeelt op het lant,
Dan fpringhtmen luftigh uyt den bast,
1) Rife, profundus parit lachrymas.

I

2) Anders een kermis-bedt.

NE APPRESSO IL FUOGO.

Men raeft'er dickmael nachten laugh,
Ten minften tot den hanen-fangh.
Men maeckt'er licht een mengel-bedt 2),
Dat is gefeyt, een maeghden-net,
Daer licht een duyve fonder gal
Haer belle veeren laten fal.
Ick prijfe daerom, als de jeught
Gaet buyten om haer foete vreught,
Dat vry dan yemant van ontfagh 3) ,
En die men jeught betrouwen magh,
Zy by, en aen, al waer men gaet,
Om 't fpel te houden in de maet;
Want anders, mallen fonder dwangh,
Dat neemt gewis een quaden gangh.
Als vier en ftroo te (amen koomt,
Wat onheyl dient'er niet gefchroomt?
Want fchoon het raeckt maer aen den kant,
Een voncke maeckt een vollen brant,
En dat gebeurt, men weet niet hoe,
En 't klimt in haeft tot boven toe:
3) Tin grand Chapperon , foo men in Vranekrijek feyt.
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Want als het vyer is aen het gaen,
Dan is'er veel geen houwen aen :

Nederl. Vyer by het vias,

Brant wonder ras.
Vyer by werck ontfteeckt haeft.
Van een vonckjen brant het Nuys.
Van kleyn komtmen tot grooter.
Let, vrijfters, wie ontrent u gaen,
Een malle greep is haeft gedaen.
Een lonck , een fpronck , een dronck ,
Elck is een vonck.
Wie in de luft ontfteken is, die is als een brandende vyer, ende
en bout niet op, tot dat by hem felven verbrande. Syr. 23. 22.
Ignis ad torrem.
Ignis ad naphtam. Erafm. adag.
Hooyhd. Wo fewr and ftroh bey ein ander ift , da brennets gern.
Frans. Petite eftincelle engendre grand feu.
Ital. La commodity fa l'huomo ladro.
Frans. Du petit vient on au grand.
De parva fcintilla magnum Impe incendium. Syrach 11. 34.
Omnium rerum principia parva flint, fed fuis progresfibus ufuque augentur. Cicero.

En fchoon men bluft het naderhant,
't Blijft (wart oock daer het niet en brant.

Frans. line folic eft toil faicte.
Lat. Pythagoras dicebat, aurum igni, auro fceminas, viros fceminis probari.
Nox, et amor,, vinumque nihil moderabile fuadent:
Illa pudore vacat, Liber Amorque metu.

Ovid. 1. Amor. 6.
Lat. Vitare peccatum eft vitare occafiones peccati.
Spaens. Ni fon fegnras centellas quando ay materia difpuefta. id eft :
Frans. Les eftineelles ne font feures quand it y a matiere difpo5e, qui en eft proche.
Pour conclufion:
Un train ne doit alter par pais fans barbe blanche.
Fui devant le pech6 comme devant nn ferpent; car fi to en approches, it to mordra.

Syrach. 21. 2.
Quelqu'un peut it prendre du feu en fon fein fans que fes veftements bruileht?
quelqu'un cheminera-il fur la braife fans que fes pieds foient brufles? Ainfi en
prend-il ii celuy qui entre vers la femme de fon prochain; quiconque la touchera
ne fera point innocent.
Liberiores intuitus, attactus, ofcula , collocutiones familiares, funt pereuntis virgiuitatis
et jam morituree principia.

Syrach 9. vers 5. 8. 9.
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BE DE NCK ELIJCKE GE VALLEN.

INDIEN DE KATTE LECKT DE SPETEN , RAECKT S'AEN GEBRAET , SY SAL HET ETEN .
A GATTO CHE LECCA SPIEDO, NON GLI FIDATE ARROSTO.

De katte leckt het fpit ; wat foufe niet bedrijven ,

'k En magh, o Rofemont , geen fnoode linckers velen ,

Indienfe Ilechts alleen mocht in de keucken blijven !

Die met de kamer-maeght foo los en dertel fpelen

Ghy daerom , fnege meyt ! fiet , dat ghy by 't gebraet

Ey,, wat ick bidden magh, betroutfe niet to veel ;

Geen katte fonder wacht , geen grage kater laet.

Een rat die femels eet , en client niet by het meel.

Ick weet hier by een droeve maeght,

Dit veers, dat komt'er dickmaels in :

Die haer van dees' en die beklaeght ;

„Om dat ick linckers heb gelooft ,

Sy finght hier van een treurigh liet ,
Doch ick en kan de woorden niet:

Soo is mijn befte pant gerooft."

Maer vraeght'er yemant na den fin,

Wel let dan , let, o foete jeught!
Wien dat ghy recht betrouwen meught.
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Nederl. Door 't vertrouwen verloor het meyfjen Karen maeghdom.

Niemant wort lichter bedrogen, als die veel vertrout.
Veel betrout,
Licht berout.
De katte die 't fpit leckt en moet men 't gehraet niet betrouwen.
Die licht vertrout, wort haeft bedrogeu.
Ghy mocht al fulcken vrieut betrouwen,
Het fal u gaufch uw leven rouwen;
Hout dan vaft, dat yeder orient
Niet in als betrout en client.
Niet to veel betrouwen,
Heeft'er veel behouwen.
Prremisfa futuris
Dant exempla fidem. Claud. 4. Conf. Hon.

Lat. Fide; fed cui, vide.
Hoollhd. Traw ol, reit das pferd hinueg.

Sihe fur did), trewe is mifzlicb.
Nufqnam tuta fides. — Virg. 4. iEneid.

Ital. Chi troppo fida, fpesfo grida.
Chi tofto crede, tardi 11 pente.
A can che lecca cenere, non gli fidar farina.

Turc.. Etick hat itme khimfeie, madamkhi khueleile tufin almajasfin.
Ital. Dinanzi che fi conofca nn amico, bologna mangier in moggin di fate.
Pazzo 6, che fi fida in finti vizi.
Chid reo et buono e tenuto,
Pue fare it male, et non

a creduto.

Lat. Nervi et artus funt fapientire, non temere credere.
Ital. Non ti fidar, the non farai gabbato.
Non e ingannato, fe non chi fi fida.
Da chi mi fido, mi guardi Dio,
Da chi non mi fido, mi guarder io.
Nemo credat, nisi ei quern fidelem putat. Cie.
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DE K ANNE GA ET SOO LA NGII TE WATER, TOTSE EENS BREECKT.

De rriffler fpreeekt :

Ick hebbe menighmael, ick hebbe lange dagen
Hier water in geput, hier water in gedragen,
Hier water in gepompt, en weder uyt gedaen:
En tot op fieden toe, foo is'et wel gegaen:
Maer hier in dit geweft daer komen raeuwe gaften,
Die my en mijns gelijek niet laten aen te taften;
En in het naefte dorp daer woont een rauwe jeught,
Daer is dan alle daegh, daer is de wilde vreught;
Ick, weligh uyter aert en tot het fpel genegen,
Quam mede by den hoop om foete jock te plegen;
Ick klofte nu en dan twee kruycken tegen een,
Maer 't was te veel beftaen voor foo een weecken fteen:
Want onder dit gewoel, een onbefuyfde jongen
Komt loopen uyt het dorp, en tegen my gefprongen:
Die (toot te bijfter hart, foo dat mijn kruycke leeckt,
Die (toot noch ander-mael, foo dat mijn kruycke breeckt.

Daer liggen nu, eylaes! daer liggen nu de fcherven,
Dies moet ick (wat een fpijt!) mijn eerfte vreughde derven,
Want, boven dat het leet my in de ziele treckt,
Soo word' ick noch, eylaes! van alle man begeckt.
Hier ftae ick nu en kijck, met twee befchaemde kaken,
Onfeker hoe te doen, of wat te fullen maken;
Ach! waer ick 't ooge keer, of waer ick henen ga,
Daer wijft my al het volck met fpitfe vingers na.
Koom ick nu weder t'huys, hoe fat mijn moeder kijven!
En foo ick niet en gae, waer fal ick konnen blijven
Waer fal ick feker zijn? Wel, die mijn fehande feet,
0, leert een nutte les, en dat uyt mijn verdriet:
Gefpeulen , weeft beforght voor uwe water-kruycken,
De befte van den hoop die hebben weecke buycken;
Het is een feker woort, daer oock de reden fpreeckt:
De pot gaet na de put tot fy ten leften breeckt.
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Nederl, Het geytjen loopt foo dickwils in de koolen , tot bet eens de

yacht laet.
De mugh die om de keerfe fweeft,
't Is wonder foo die lange leeft.
Wie veel wil mallen,

Engels. The pot Both fo long tho the water, til at laft it commeth broken horn.
Frans. Tant va la cruche a l'eau, que la hanche y demeure.
Ilooghd. Der krug gieng fo lang zur Bach,
Bis er zu left zerbrach.
Der krug gehet fo lang zum brunnen, bis das er bricht.
Ital. Tanto va la fecchia al pozzo, the vi lafcia it manic°.
Lat. Confumitur peccando fiepius pudor.

Moet eenmael vallen.

Ital. Tanto va la capra al caulo, ehe vi lafcia la pelle.
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ALS DE PEERE RIJP IS, SOO VALTSE GEERNE IN 'T SLICK.

De Bogertinau hreeckt:

Is 't niet een fpijtigh dingh? de fchoonfle van de peeren,
Die ick nu langen tijt van yeder fagh begeeren,
Die ick foo menighmael, foo boven-maten prees,
Die yeder een beloegh, en met den vinger wees,
Ach! die is van den boom en in het flick gedropen,
En leght nu van de fleck en van de pier bekropen;
Die is foo ongefien, dat wie het ooft genaeckt
Stracx metter herten walght, en metter kelen braeckt.
Wat heb ick onfe Trijn, al over langh geleden,
Verfcheyde mael gefeyt (en vry met groote reden)
Dat fy de fchoone vrucht te lange weder-hiel,
Dat fy de rijpe peer fou plucken eerie viel!
Maer of ick heb gefmeeckt, dan of ick heb gekeven,
Daer is geen feggen aen: het is'er by gebleven;
Mijn reden, mijn gefmeeck, mijn bidden was om niet,
Nu leytfe daer bedot, gelijck een yeder fiet.
Noch ben ick even foo met onfe Fy gevaren,
Dat was een flucxe meyt van fes-en-twintigh jaren,

Vet, lyvigh, wel gebork de buerte waegd'er van;
Men riep my dickmael toe: Haer dient een ruftigh man.
En fchoon ick defe faeck geduerigh heb gedreven,
Mijn wijf en heeft haer noyt tot reden willen geven;
Sy riep'er tegen aen: Het is noch al te vroegh ,
Beyt tot een ander jaer, dan is'et tijts genoegh.
Ick fweegh om vredes wil, en liet'et henen Ileuren,
Maer bloet, gelijck ick ben, ick moet'et nu betreuren;
Want Fy die heeft gepopt met Jorden onfen knecht,
Daer ftaet nu Trijntje-moer en fiet geweldigh Becht.
Wel leert, o bogert-man, op uwe boom-gewasfen,
Leert vaders, als het dient, op uwe kinders pasfen;
Want die uyt onbefcheyt hier op geen acht en flaet,
Beklaeght hem menighmael wanneer het is te laet.
Siet, als de peere bloolt, dan plachfe licht te vallen,
En als de vrijfter rijpt, foo wilfe veeltijts mallen;
Dus wilt ghy van verdriet en fchande fijn bevrijt,
Vent, vent dit weecke fruyt, en dat te rechter tijt.

732

BEDENCKELUCKE GEVALLEN.

Nederl.

Grijpt, als 't rijpt.
Een verfotte vrijfter,, en een droncke vrou, zijn twee open deuren.
Drie dingen moetmen doen, of fy doen 't haer felven : fijn ftaet
maken, fijn docbter befteden, fijn hinderfte wisfen.
Een rijpe peer
Valt ligt ter neer.
Een vloy in de fon,
Een aep op een ton,
Een ftoute maeght,
Siet, defen hoop
Tijt opte loop
Oock ongevraeght.
Een dochter die noch onberaden is, die maeckt den vader veel
wakens, ende het forgen voor haer beneemt hem veel flapens,
dewijle dat fy jonck is, dat fy mochte verouden: ofte wanneer
fy eenen man krijght, dat by haer mochte gram worden. Syr. 42. 9.

Frans. Qui a des fines, eft toufiours berger.
Ital. Figlia de maritare

Hooglid. 1Van cin jungfraw reif ift, fo hette fie gem einen man.
Lat. Matura virgo inter eas res eft gum fervando fervari non posfunt.
Virgo nubilis ragas aniles ne exfpectet. Nam
— Semper nocuit differre paratis. Lucan.

Ital. Femine, vino, e cavallo ,
Marcantia di fallo.
Prend garde fur celle qui a l'ceil hardi, et ne t'efbabi point ft elle forfeit contre toi

&rack 26. 14.
Marie to fine, et to auras faict une grande befoigne.
Mais donne la it un homme enteudu. Sgrack 7. 25.

Propert. 1. Eleg. 7.
Smile venit magno fcenore tardus Amor.

Ovid. Epift. Plicedra,.
Venit amor gravius, quo ferias.

Ideal ibid.
Qum venit exact° tempore, pejus amat.
Ni matura legas, poftmodo poma cadunt. Joe. Pont.
Si qua venit fern, magna ruina venit. Prop. lib.

Faftidiofe a gardare.

Lat. Fructus defluunt , fl maturi fint.
Frans. La poire Chet, quand elle eft meure.
Ital. Quando it pero e maturo , convien che cada.
11'Iolte volte le megliori pere cadono in bocce agli porci.

Frans. Oenf mollet, pain preft.
Ital. Quando la capra perde i1 pasfo, convien che cada in boeca a cad.
Frans. II ne faut pas faire grenier des fides.
Ital. Fanciulla it tempo non maritata,
Spesfo ft marita cavalcata.

2. Tibull. 1. Ele,q, 2.
Vidi ego, qui juvenum miferos lufisfet amores.
Poft Veneris vinclis fubdere colla fenem.
Et fibi blanditias tremultt componere voce,
Et manibus canas fingere velle comas.
Stare nee ante fores puduit, carEeve puellEe
Aneillam medio detinuisfe foro.
Rune puer, hunt juvenis turba circumftetit arca.
Defpuit in molles et fibi quifque finns.
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VALT OYT CYPRESSEN-BOOM, VALT OYT • UW EER TER NEDER,
NIET EENE VAN DE TWEE EN RIJST'ER IMMER WEDER.
LA BONA FAMA k COMME IL CIPRESSO : QUANDO UNA VOLTA E TRONCO , NON RINVERDE MAI HU.

De

Ick ben in mijn gemoet hier befich aen te fchouwen
Een boom, een jongen boom, die neder is gehouwen;
Een gaef Cypresfen-hout, dat anders is geftelt
Als hier of elders fijn de boomen van het yell.
Is 't niet een felfaem dingh? de boom is neer-geflagen
Niet in fijn dorren tijt, maer in fijn befte dagen;
En efter, hoe het gaet of wat de lieden doen ,
De ftam is fonder loof, en wort niet weder groen.
Nu overlegh ick vaft waer op dit is te duyden,
En wat men leeren magh van boomen ofte kruyden ;
En fiet, als ick ter deegh ontfluyte mijn verftant,
Soo ben ick even felf gelijck als defe plant.
Maer waerom dus bedeckt, ey! laet ons klaerder fpreken :
Ick wil aen defe plaets ontdecken mijn gebreken,
Ick wil eens over-flaen hoe ick eens neder-viel,
En klagen mijnen noot aen mijn bedroefde ziel:
Eylacen, dwafe maeght! ick hebbe my vergeten,
En dat was metter tijt van alle man geweten;
Siet daer een groot verdriet: mijn eere was bevleckt,
En ick was, boven dat van alle man begeckt.
I

fler frycect I :

Daer gingh ick treurigh heen, bedruckt in alle finnen,
Doch echter hield ick valt, ick fou het overwinnen;
Dies fchoud' ick alle vreught, uyt enckel herten-leet,
Ick droegh een minder kant en vry een flechter kleet:
Ick gingh my boven dat van alle feeften bannen,
Ick had gelijck een fchrick van alle jonge mannen ,
Ick gingh Peer weynigh uyt, ten was dan naer de kerck ;
Maer des al niet-te-min het was verloren werck.
Al wat ick heb bedacht, of in der daet begonnen,
'k En hebbe niet een Pier, 'k en hebbe niet gewonnen;
Hoe fedigh dat ick ga, eylaes! de quade faem ,
Die krijt my leelick uyt, en geesfelt mijnen naem.
Het keert my al den righ, dat my wel eer beininde,
En wie my eertijts foclit, die vlucht gelijck een hinde;
Een yeder gaet te rugg' die van mijn faken weet,
Gelijck een reyfend' man die op een padde treet.
Van vryers geen gewagh, maer flechts een kackelacker
Die ranft my fomtijts aen, en maeclq mijn droefheyt wacker.
Gefpelen, tot befluyt: ick ben, en blijf, eylaes!
Ecn plante fonder loof, een druyve fonder waes;
184
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Dies roep ick tot de jeught 0 maeghden , reyne dieren
0 let op uw beroep, en hoe het is te vieren ;

Nederl. Verloren eer

Keert nimmermeer.
Maeght, mift ghy uw eerbaer root,
Schoon ghy leeft, nook zijt ghy doot.
Ut dos in feptis fecretus nafcitur hortis,
Ignotus pecori, nullo contnfus aratro,
Uvem mulcent aurEe, firmat fol, educat imber:
Multi ilium pueri, multm optavere puellm;
Idem cum tenui captus defloruit ungui,
Nulli ilium pueri, nullse optavere puellse:

Sic virgo dam intacta menet, tum cars fuis. Sed
Cinn femel amifit polluto corpore florem, Nec pneris jucunda menet, nee Cara puellis. Catull.

Want raeckt ghy maer een reys uw roem, nw bloemtjen quijt ,
't Is al om Diet getreurt, ten waft te geener tijt.

LEefa pudicitia eft: deperit illa femel. Ovid. Ep. Oenon.
Hooghd. Wenn eimnal ein katz cinen vogel frifzt, fo mufz fie alleweg hiiren
kafz vom vogel.
Bona confcientia opus propter Deem, bona fame propter proxirnum. .e.fugn f

Author. Emblem.
Virgineum Cajeta decus dum laudat alumme ,
Virginitas ubi fit, Lydia fcire cupit.
Bum, mage fufpectum ne confulat illa, veretur,
Exiguam nutrix pyxide claudit avem:
Hoc cape, virginitas latet hie, ait; area repente,
Ut ftetit in thalamo fola puella, patet.
Viz ben; tegmen hiat, volat irrevocabilis ales.
Hei mihi I virginitas, dum reperitur, abit:
Hei mihi! virginitas non eft reparabilis arte,

Lat. Contumelia eft, tametfi rapta virgo reddita eft.
Engels. He that hath an ill name is halfe hangd.
Ital. Vesfe rifcaldare , c ferva vi tornata, non fu mai bona.
Frans. Toufiours fent le mortier anx aulx.
Ego illam perijsfe puto, cui perijt pndor. Plant.

Prinaim indotata eft; turn prEeterea quEe fecunda ei dos erat

— Nulid reparabilis arte

Perijt; pro virgine dari nuptum non poteft. —

Nec redit ad dominam virginitatis honos.

Terentius Adelph. Act. 3. fe. 2.
Pejore res loco esfe non poteft, quam in quo nunc Pita eft:
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EEDT TE SWEREN OP DE PLUYMEN, DAT EN ZIJN MAER MINNE LUYMEN.
LE SERMENT FAICT SUR L'AUTEL DE PLUMES S'EN VA AU VENT.

DE VRYSTER SPREECKT:
Hoe dan, Pout ghy my verlaten,
Die ghy eertijts hebt bemint ?
Hoe, Pout ghy my konnen haten ,
Die tot u foo ben gefint?
Neen, ick kan het niet gelooven ,
Ick en kan het niet verftaen,
Dat ghy Pout mijn eere rooven,
En dan elders minnen gaen.
Hebt ghy my niet menigh-werven ,
Even met een rijp beleyt,
Op uw leven, op uw fterven ,
Yaffe liefde toegefeyt?
Hebt ghy my niet trouw gefworen,
Hooger als ick feggen kan?
Heb ick u niet uyt-verkoren,
Even tot mijn echte man?
Hebt ghy my niet fchrift gegeven,
Dat ick, als uw weerde vrou,
Dat ick, al mijn ganfche leven,
Aen uw zijde flapen fou?
God en wil het niet gehengen,

Dat ghy lout meyn-eedigh zijn ,
Dat ghy my lout willen brengen
Van de blyfchap in de pijn.
Maer voor al moet u bewegen
Defe vrucht, uw eygen kint;
Dat heb ick van u verkregen ,
Doen ghy tot my waert gefint:
Dat heb ick van u ontfangen,
U ter liefde, befte vrient,
Doen ghy, met een groot verlangen,
Van mijn maeghdom waert gedient:
Doen ghy my eens pleeght te Itellen
By de fchoonfte van het lant:
Doen ghy my eens pleeght te quellen
Om dit eygen minne-pant.
Siet doch eens fijn gunitigh wefen,
Siet eens, hoe het op u kijckt,
Siet, ghy zijt'er in te lefen,
Siet eens, hoe het u gelijckt.
Wel dan, mach ick iet verwerven ,
Eert, die ghy eens hebt gemint;
Anders moet ick hoere fterven ,
En uw vrucht een hoere-kint.
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't Hert en heeft'et niet gevoelt,
't Wort van 't laken uytgewreven,
Als men in het bedde woelt.
Magh ick bidden, pout het briefjen ,
Want het rt noch dienen kan:
Gaet, ey gaet toch, foete liefjen ,
Maeckt'er fuycker-huyfjens van;
't Suycker fal te pasfe komen,
Als ghy 't kint fijn papjen koockt:
En het briefjen dient genomen,
Als ghy dan een vyertjen ftoockt.
Die een kint by vrijfters telen
Hebben voor haer moeyte niet;
't Is een popj' om mee te fpelen,
Voor een die haer maeghdom liet:
't Is de foete maeght gefchoncken
Voor haer maeghdelicke bloem;
Sy magh vry Baer mede proneken ,
Sy magh dragen haren roem ,
Sy magh feggen t' haerder eeren,
En vertellen 't alle man,
Datfe niet en hoeft te leeren,
Datfe nu het ambacht kan.
Wegh dan, Heyl, met al uw klagen,
Wegh met uwen mallen praet;
Noyt en fal my kint behagen,
Daer geen bruyloft voor en gnet.

DE VRYER ANTWOORT:

Wat fal defe floor beginnen?
Wat begeert de flechte duyf?
Kint! gaet elders, wilje minnen;
Ick u trouwen? wat een ftruyf!
Heb ick met u leggen mallen,
Waert ghy voor een nacht mijn wijf,
Dat en acht ick niet met alien ,
Dat en is maer tijt-verdrijf.
Woorden die de vryers fpreken
Zijn beleeft en honigh-foet;
Doch ten zijn maer minne-treken
Daer men noyt op achten moet.
Wat de jongmans oyt beloven
Op den autaer van de min,
Dat is metter daet verftoven ,
Als fy hebben haren fin:
Eeden die de minnaers fweeren
Midden in het fachte bedt,
Zijn veel lichter als de veeren,
Daer en dient niet op gelet;
Kint! die vliegen met de winden,
Lichter als een lichte pluym;
Daerom zijnfe niet te vinden,
Want fy fmelten, als het fchuym.
Heeft de penne wat gefchreven,

Nederl. My is onlanghs op defe gelegentheyt een veerfjen voorgekomen, dat

wat plomp luyt; even-wel met uw verlof, lefer, fal ick 't hier
fetten, vermits het-van goeder hant komt:
Als yemant kackt in fijnen hoet,
't Gaet vaft dat by een dwaefheyt doet;
Maer fet by dien dan op fijn booft,
Soo acht hem ganfch van fin berooft.
Eeden van fchippers, ende beloften van vryers, en zijn maer
wiut, als de noot over is.
Brieven van bevel' zijn met boter befegelt.
Vryers eedt, en minne-klaehten,
grillen achten.
Moetmen niet
Yemant met beloften afen,
Is een Hemel voor de dwafen.
Aefjen was een ffeebte floor,
Sy dacbt te minnen,
En vreught to winnen;
Maer fy verloor.
Eedt van die mint Is niet als whit.
lieu vryers eedt
Is maer een gril:
Want 't is hem leet
Krijght by fijn wil.
Wat Venus voeght, dat feheyt de klippel.
Seggen en doen zijn twee.
Lat. Venereum jnfjurandum non punitur.
Id dicunt , et putaut Venerei nepotes.

Frans. Serment d'amant jamais continue. Ronfard. Eleg. 28.
Ital. Dal detto al facto
E un grand tratto. id eft:

Kans. Du diet au faict, c'eft un grand traict.

Hooghd. Gereden and halten ift zweyerley.
Schime wort fallen den Pack nicht.
Pollicitis dives quilibet esfe poteft. Ovid.

1. Art.

Frans. Paroles de foir font de couftume
Ausfi legers comme la plume.
Propos de foir le vent emporte.

II

eft Men povre qui n'a que promettre.

Ital. Promettre non e dare,
Ma per matti contentare.

id eft:

Frans. Promettre fans donner
Eft fols reconforter.

Hooghd. Viel

uud weynig geben ,

Macht die narren in freuwden leben.

Frans. Beaucoup promettre, et rien tend.
Faict foie en efperance tenir.
Grand prometteur, petit donneur.

Lat. Juravit, fed vere ajunt: perjuria amantum
Aures magnorum non penetrare

Tibull. L El. 4.
Nec jurare time. Veneris perjuria venti
Irrita per terras, et freta fumma ferunt.
Cratia magna Jovi: vetuit pater ipfe valere,
Jurasfet cupide quidquid ineptus amor:
Perque funs impune finit Dictynna fagittas
Affirmes, trines perque Minerva fuos.

Idem. 3. El. ult.
— Perjuria ridet amantum
Jupiter, et ventos irrita ferre jubet.

Ovid. 1. Art.
Jupiter ex alto perjuria ridet amantum,
Et jubet /Eolios irrita ferre Notos.
Per Styga Junoni falfo jurare folehat
Jupiter: exemplo nuns facet ipfe
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FEN RUPSE OP EEN KOOL , EEN II0ERE IN EEN MJYS.

Ghy, die oyt hebt gefien wanneer de koolen groeyen ,
En dat het gul gewas is veerdigh om te bloeyen,
Wat dan de rupfe doet ontrent het weligh kruyt,
Gaet, let op haer bedrijf, en treckt'er leeringh uyt:
Waer oyt het vuyl gefpuys maer eens en heeft gekropen ,
Daer is het innigh mergh in haeften uyt-gefopen ;
En waer het leelick dier den beck maer in en druckt,
Daer is in korten tijt het leven uyt-geruckt.
Haer vrolick groen begint van ftonden aen te quelen,
Vermits het niet en hout als flechts de bloote ftelen ,
De wafdom is gedaen, de jeught die is te niet,
Soo dat het yeder deert, al die het maer en fiet.

Nederl. Die den eenen voet in 't hoer-huys fet, fet den anderen in 't

gaff-buys.
Die hoeren aenhanght, krijgbt motten en wormen, en verdort. Syr. 19. 0.
Weeft niet geerne by lichte vrouwen ; want gelijek uyt de kleederen
motten komen , alfoo komt van haer veel boofes. Syrach 12. 12.
Wie een hoere trout, is een fchelin , of falder een worden.
Hoeren zijn als vogel-lijm , wat'er ontrent kola laet'er van fiju ve/'•ren.
I

Hier dient nu, teere jeught, met finnen overwogen,
Wat leer-ftuck over langh hier uyt de Wijfe togen:
Een hoer in eenigh huys die is een rugs gelijck,
Sy maeckfet al beroyt, al was'et eertijts rijck:
Al watfe maer genaeckt, dat is terftont gegeten,
Daer is van ftonden aen het leven uyt-gebeten:
Al zijn de renten veel, al is de winfte groot,
Het fmelt noch al-te-mael, het (melt in haren fchoot.
Schout hoeren, teere jeught! fchout hoeren, rijpe mannen !
En wilt het vuyl gefpuys uyt uwen huyfe bannen;
Haer aert en ganfch bedrijf is met de rupfen een:
Een hoer is in het huys als etter in het been.

Die hoeren leyt, of efels drijft ,
't Is vreemt, foo by in rufte blijft.
Een hoer brenghter menigheen tot den bedelfack. Siet Prov. 6. 26.
Frans. Qui tient putain, et afne meine,
Ne fera jamais hors de peine.

Lat. Scribatur portis: Meretrix eft janua mortis.
Gala, ira, invidia, fuperbia, facrilegia , latrocinia, credes, eo die nate font, quo
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Zneas Sylvins Epifl. de 11fedela illiciti omens.

meretrix profesfionem fame incepit.

Ital. Chi ha un pie in bordello, ha l'altro nel hofpitale.
Spaens. Huefpeda bermofa, mal pare la bolfa. id eft:
Frans. Belle hoftesfe un mel pour la bourfe.
Pour eftranglcr lea maftins, it fad tuer la chiene.
Vifcus merus meretricum eft blanditia. Plant. Bacch. 1. 1.
Quanto blandior, hoc tanto vehementius mordet. Lncil.

Ital. I cavalli cavano, i cani tirano, e le puttane rivano.

Quid meretrix, nil juventutis expilatris , virornm rapine, patrimonij devoratrix ,
honoris pernicies, pabulum diaboli, janua mortis, inferni fupplementum, difcrimen
vita', more blanda, mel felleum, duke venenum, pernicies delicate, malum
fpontaneam?
Meretrix, fundi calamitas A Terentio vocatur, Enn. act. 1. fc. 1. Quaff dint
grandinem crasfiorem gum calamos comminuat; nam quod nos capere oportet
(ait ibi fervus) Ince intercipit. Cer0 vix unquam fefe attollit ifta feges, quam illa

Chi afino eaccia , e puttana mena ,

calamitas femel depresfit Theocritus in Mesforibus very 18. puellam depaftricem

Non efce mai di Pena.

alieni patrimonij Locuflam appellat, gum mesfem deftinatam agrieolis intercipere

Frans. Voila comment la femme avec fes rufes donte

confuevit. Multo enim minus nocet armatus Mars, quam nude Venus.

Ovid. 1. Amor. 10.

L'homme de quel l'efprit toute befte furmonte. Boni.
La mer eft bien A craindre, ausfi eft bien le fen,
Et le ciel quand it eft de tonnerres efineu;
Mais trop eft a craindre une femme clergesfe,
Scavante en l'art d'amour, quand elle tromperesfe:

Sole Tiro mulier fpolijs exultat ademptis,
Sole heat noctes foie locanda venit.
— Meretricem ego item esfe reor, mare ut eft: quod das, devorat , nee unquam
abundat. etc. Plant. Trucul. Act. 2. Sc. 7.

Plant. ibid.

Par mille inventions mille maux elle fait,
Et d'autant qu'elk eft femme, et d'autant quelle fcait. Idem.

Meretrix meum herum miferum fut., blanditia intulit in pauperiem, privavit bonis,
lute, honore, atque amicis.

Lat. Qui nutrit fcortum, perdit fubftantiam fuam. id eft:
Frans. Qui putaine entretient perd tout ce qui nourit et entretient la vie.
Amata pellex liberis juftis nocet. Sen.
Lat. Subdolte pellicis fuavium, morfus afpidis furclee.
Griec.r. 314 7rICPwav girvrag x eie 7144. id eft :
Lat. Ipfum venenum eft afpidis mulier male.
Hooghd. Weiber aug ift ein fever-fpiegel.
Frans. Les putains vuident la bourfe d'argent, et l'efprit de raifon.
Vid. in menfa Theologo philvfophiea Mat. Tympij de mulierib. multa hnjufmodi.

De ijfdem Terent. Heger. Act. 5. Sc. 2.
Nec pol ifta' metuunt Deos: neque has refpicere Deos opinor.

Syrach 9. 10.
Toute femme paillarde fera foulee de tons pasfans, eomme la fiente en la voye.

Prov. 6. 26.
Pour l'amour de la femme paillarde vient-on au morceau de pain.
Anaxilai, Alexidis, et aliorum infignes verfus qui hue faciunt, vide apud Atheneum
lib. 13. Eos Latine expreslit H. Grotius in excerptis Tragic. ac Comicorum ,
pag. 570. et 558.
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'T SAL SMETTEN OF BRANDEN, VRIENT, WACHT UW HANDEN.
0 TINGE, 0 BRUSCIA.

De Jovelinyh fpreeckl :

Ick fie wel, weelde-kint, ghy biet my defe kolen,

Taft ick daer 't niet en gloeyt, het vuil kleeft aen mijn handen,

Maer onder IIw gefchenck daer is bedroch verhoIen:

En grijp ick naer een vonck, gewis ick fal my branden;

Ick weet, wie dat ghy zijt, en wat'er van u koomt;

Dus ben ick in gevaer waer ick de vingers fet:

Dies hebb' ick dubbel recht voor u te zijn berchroornt:

Uw kool doet als haer vrou, fy brant of fy befmet.

Netter&

Fen hoere quijt to gaen , is veel gewonnen.
't Is quaet den Duyvel een hant-fchrift te geven; want men moet
de quitantie in de Helle halen.
Indien bet vyer van quaet gefelfchap u niet en brant, den roock
van 't felve fal u ten minften fwart maken.
Hoe foude yemant op koleu gaen, dat zijn voeten niet en verbranden? Of kan yemant vyer in zijuen boefem dragen, dat zijn
kleedt niet en verbrande? Alfoo gaet het dien, die tot zijns
naeften wijf gaet ; wie haer nenraeckt, die en fal niet onfehnldigh
blijven. Prov. 6. 27.

Ital. Nella gnerra d'amore chi fuge, vinee.

Cortigiana the ti ftringe,
E le braccia al collo tinge,
Poco t'ama e molto finge,
En el fin t'abrusfia o tinge.
Sivaens.

Ca la murger y el denero,
Non te buries companero.

Frans. Asfez gaigne, qui putain perd.
Asfez fait qui fortune pasfe, et plus encore qui putain chaste.
Plulleurs f'emerveillans de la beaut4 de la femme eftrangere, ont efte repronvez;
car le parler d'icelle eft brilliant comme le feu. Syrarh. 9. 21.
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Minx vaut la malice de l'homme que la femme hien faitint: voire que c'eft la
femme qui apporte honte et reproche. Spew& 42. 14.

Plautus Trucul. 2. 1.
— Meretricem esfe fimilem fentis condecet.
Quemquem hominem attigeret, profecte aut malum ant damnum dari.

Idem. ibid. 1. 2.
In melle runt linguae fate veftrEe atque orationes,
Lacteque: corda felle funt lita, atque acerbo aceto.
E linguis dicta dulcia datis, corde amare facitis
Amantes, 11 qui dent, non habent.

Et paullh poft:

'of. Scalise,. in Jambis Gnomicis.

Nec unquam quifquam probus erit amator, nifi qui rei inimicu' eft fate.

Morum malorum peftilentus fpiritus

Nugte Cunt, nifi quod mode cum dederit, dare jam lubeat dame.

Sive affiat, aufert: five ftringit, inficit.

Et:

Ne forte to ullis allinat contagijs

Probus eft amator qui relictia rebus rem perdit fuam.

Pruritus aliquis, tale contubernium

At nos male agere prtedicant viri folere teem,

Odisfe propera; namque fi mores males

Nofque esfe avaras. quaefo! num qui male nos agimus tandem?

Nam Radar nunquam fatis dedit fuse quifquam amicse amator:
Neque pol fatis accepiums, neque ulla fatis popofcit.

Non oderimus, eon amabimus bonos.
Abftrahe carnem I muliere lepidd, tanquam a cumulo prunarum. DIWPIA in Prot:

Ben-Sir. 2. alphab. dalet.
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VYER VAN STROO EN HOERE-MIN, VEEL BOHAYS EN MET DAER IN.
AMOUR DE PUTAIN, D'ESTOUPE LE FEU, BEI LIT BEAU (OUP, ET RUE PEI".

is eens een woort gefeyt,
Dat my ftaegh op 't herte leyt:
Hoeren liefd' is vyer van ftroo,
En dat vind' ick even foo;
Want die gluy brenght in de fchou ,
Om dat by het branden fou,
Siet voor eerft een fchoone vlani,
Die fchier aen de folder quam;
Maer het is terftont gedaen
Als de fluyfter is gegaen ;
En dat eerft foo glimpigh was
Is terftont maer enckel as,
Die een yeder leelick rnaeckt
Wie maer eeng daer aen en raeckt.
Ick was eens geftreelt, gekuft,
En ick fwom in voile luft;
Want men boodt my hooger gunft
(Al met woorden na de kunft) ,
Als'er oyt een echte man
Van fijn wijf geworden kan.
My

Maer, hoort vorder, foete jeught!
Dit en was maer korte vreught;
Want als 't gelt was uyt-geteert,
En mijn renten op-gefmeert,
Quam'er ftracx een hart befluyt,
Want ick moeft ten huyfen uyt,
En een ander quam to roer,
Dien gingh 't juyft als ick'er voer:
Daer dwaeld' ick toen achter ftraet,
Sonder gelt, en fonder raet,
En my bleef ter werelt niet
Als een innigh ziel-verdriet,
En daer toe een vunftigh lijf,
Voor fijn jaren (tram en ftijf.
Vrienden, wat ick bidden magh,
Wort doch wijs uyt mijn beklagh :
Let niet op de geyle luft,
Want haer vyer is haeft geblult;
Maer denckt om bet ongeval
Dat vry langer dueren fal.
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Nederl. Van vogelen , honden , ende vrouwen,

Voor een genuchte , duyfent rouwen.
Geluck van vrouwen is ramp in de beurs.
't Spel van Brugge, al lacchende bijfter.
Een fchoone vrou , en foete wijn ,
Die zijn vol heymelick fenijn.
Een oude hoer, een nieuwe weert ,
Die fnijden meer als eenigh fweert.
Veel foecken goede nachten , en verliefeu goede dagen .
't Is beter by een boos man, als by een vriendelijek wijf to zijn.
Frans. One de putain loyal amie.
Ital. Amor di putana, e vin di fiafeho,
La matins a bum, e la fera guafto.
Giuoco, donna, a vino, confuma l'huom ridendo.

Frans. Le jen, la femme et y in friant,
Font l'homme povre tout en riant.

Ital. Ad amor felice raro felice fine.
Carezze di cane, cortefie di putane,
Inviti d'hofti, non pub far, che non ti coft;.

Frans. Amour de putaiu, et ris de chien,
Tout n'en vaut rien, qui ne dit, Tien.
Il eft hien digne de gefir fur la paille,
Qui le lien

a paillarde et putain bailie.

La putain fe laisfe flefehir par dons et prefens ; non par larmes.
L'amour des putains eft un rafoir, qui efeourche la peau: et nn Celia, qui
empoifonne le eceur, et fait perdre fame.

Ital. Donna e vino hanno veneno,
Donna ridente inganna ogni gente.

Turex. Giufel anureth hen febarap tatlu agudur. id eft:
Lat. Formofa mulier et vinum , dulcia funt venena.
Ital. Amor di putana e comme it fuogo della paglia, che tofto f'accende, e tofto
fi fpegne.
Dio mi guardi da hofte nuovo, e da putana veccbia.

Its? Chi de paglia fuoco fa,
S'empie di fumo , e altro non ha.

Frans. L'hommc eft le feu, la femme l'eftoupe, le diable qui foufle.
0 ' posig xai 9re‘ax;

o4caspiwrarov instatemee, g al amp6v.
xivavvos
a
vO pos, Ty S aF AC7rtis gicaa5 a glues.
Et'd g PaYlaS

Pet' Yap

Philoftr. Rpift. 34. id eft:
Adulter, etfi perfuadeat, periculofum fumptum facit, et mceroris plenam fi non
impetret. Felicitati enim lex minatur: microns autem merces eft amor.

Owenus :
Eft amor in nobis, in liginis ut furit ignis,
Ignis uti lignum, nos Levis urit amor;

in auras;
Nos dais, et nofter nil nil fumas amor.

Ligna fed in cineres vanefennt, ignis
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AL HEEFT EEN HOER EEN SCHOON GESICHT, 'T IS EEN LANTEERNE SDNDER LICHT.
MULIER SINE VERECUNDIA, LAMPAS SINE LUI■IINE.

Vraeght yemant wat ick draegh, en wat'et is te feggen?
Hoort toe, ick neem'et aen met woorden uyt te leggen;
Ick ga doch altijt ront, oock daer een ander fwijght,
En daer een Ilechte duyf befchaemde wangen krijght :
Ick draegh een aerdigh tuygh, dat konftigh is gedreven ,
Dat fchoon is op-gedaen en wonder net gewreven,
Ick draegh een noodigh ftuck, dat aen een ruftigh man ,
Oock midden inder nacht, ten dienfte wefen kan:
Ick draegh een fchoon kleynoot, dat yeder fou behagen
Als fy het befte deel daer mede binnen fagen;
Maer dat en is'er niet, en even fonder dat
Soo is'et maer een romp, een hol en ydel vat.
Maer waerom dus bedeckt? ick kan wel anders fpreken ,
Ick hebbe monts genoegh, ick hebbe wisfe ftreken,
Ick heb een gladde tongh (wie dat'et oock verveelt);
Wel, vrienden, 't geen ick draegh, dat is mijn eygen beelt:

Ick heb een bly gelaet, ick hebbe roode wangen,
Ick hebbe geeftigh hayr, dat menfchen weet te vangen,
Ick ben in foeten praet, in vleefch, in jeughdigh bloet ,
Al wat een aerdigh dier of is of wefen moet:
Ick ben een fchoone vrou, doch aen geen man gebonden ,
Ick waer een frisfche maeght, en waer ick niet gefchonden,
Ick ben — maer, hola wat! ick ben gelijck ghy Piet,
Ick bid u (wie ghy zijt) en vraeght my vorder niet.
Maer denckt ghy niet-te-min, wat magh haer doch ontbreken?
De fchaemte, lieve vrient, die is van my gevveken;
Dat fchoon, dat helder licht, die onbevlekte glans,
De luyfter van de jeught, de vreughde van de mans:
De fchaemte, lieve vrient, die heb ick eens verloren,
En die heeft even my voor eeuwigh afgefworen
Nu ben ick niet met al; want fonder eerbaer root
Soo is de fchoonheyt vuyl, foo is het leven doot.
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Nederl. Waer geen fehaemte is, daer is geeu eer.
Frans. Femme qui perd la honte ,
Eft fans eftime et conte.
Nam ego illam perijsfe duco, cui quidem perijt pudor. Plant.
Sine verecundiA nil rectum cafe poteft, nihil honeftum. Cicero.
Cuftos omnium virtutum verecundia. Idem.

Bella in vifta ; deutro trifta.
Mulieres quas este verecundas animadvertunt homilies, intuentes vicisfim revereri
volunt. lenoph. de IV?. Cyri lib. 8.
Spea eft falutis , uhi hominem objurgat pudor. P. 5yrus.
Diogenes videns adolefeentem pudore perfufum : Confide, inquit, fill; hujufmodi
enim eft Nirtutis color. LaPrt. in vita ejns.
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ALS GEYLE VROUWEN SCHOONE ZIJN, HIET DAT JUWEELEN BY EEN SWIJN.
TANQUAM ANNULUS IN NARIBUS SUIS.

Ey, wat een felfaem dingh! wat koom ick hier te mercken !
Ick fie een vuyle feugh , ick fie een leelick vercken ,
Ick fie een gortigh fwijn met ringen in den muyl,
Daer mede wroet het beeft oock in het flimfte vuyl.
Voorwaer het edel gout, dat is ter quader uren,
Met onrecht , quaet beleyt, met ongefoute kuren ,
De feuge toegefchickt en aen het fwijn befteet,
Een beeft, dat enckel dreck en vuyle modder eet.
Gewis het fchoon juweel, dat mochte beter cieren
Den vinger of het oir van onfe jonge dieren ,
Of van een lieve bruyt, om met te beter glans
Te dragen in de feeft haer groenen maegde-krans.
Maer bola! gladde tongh, wat hebje daer gefproken?
Wat is u voor een woort daer uyt den mont gebroken?
Het vonnis dat ghy geeft, en hier als feker ftelt,
Dat raeckt my even felfs, als tegen my gevelt;
Ick ben (als ick het Ruck, gelijck het is gelegen,
Wil met een Hien zeelt wat naerder overwegen),
Ick ben de vuyle feugh, die in den modder wroet,
Die in den mifhoop woont, en alle grouwel doet;
Ick ben dit leelick fwijn, dat met de fchoon[te ringen
Is befich even fiaegh ontrent de vuylfte dingen :
I

Ick ben dit onguer beeft, dat noch het edel gout,
Noch hellen diamant in acht of weerden hout.
Ick was een jonge fpruyt, ick quam daer henen treden,
Fris, geeftigh, aengenaem, en met gefonde leden,
Ick had een wacker oogh, ick had een rooden mont,
Ick hadde niet een lidt, dat my niet wel en ftont :
Ick was een lieve maeght, van yeder een geprefen ,
Hoe wel had ick en vrouw en moeder konnen wefen!
Hoe wel had ick gedient ontrent het echte bedt!
Nu ben ick maer een floor, een lions, een rechte !let,
Een grouwel in de Itadt. Ick hebbe flimme gaften
De borften mijner jeught oneerlijck laten taften :
Och ! had ick die befteet ontrent een aerdigh kint,
Soo waer ick heden noch van alle man bemint !
Nu ben ick maer een fpot van alle vuyle boeven,
Die my tot aen de ziel nu menighmael bedroeven.
Maer ach! dat heeft'et wech. Eylaes! verloren eer,
Die is, die blijftmen quijt, en dat voor immermeer.
Nu, maegden, hoort een woort! ick moet de jeught vermanen,
Met druck , met herten-leet , met uytgeftorte tranen,
Ter eeren van de trou. Och ! weeft my noyt foo Beck,
Het gout van uwe jeught te leggen in den dreck !
187
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WANNEER EEN HOERE SCHREYT , DENCKT DAT S' U LAGEN LEYT.
DUM PLORAT, VORAT.

Left toen ick by mijn boeltjen quam ,
En acht op haer gedaente nam,
Soo vondt ick datfe treurigh fagh ,
En vry al anders alsfe plagh ;
My docht wel dat haer wat ontbrack ,
Dies was 't dat ick dus tot haer fprack :
Wel , lieffte kint , hoe dus ontftelt?
Wat is'et dat uw finnen quelt ?
Ick fie wel aen uw droef gelaet
Als dat het u niet wel en gaet.
Sy fweegh daer op een langen tijt ,
Doch maeckte ftaegh een nieu gekrijt ;
En wat ick feyde , wat ick badt ,
Sy maeckte Ilechts haer oogen nat ,
Soo dat ick ganfch bekommert ftont ,
En feyde met een droeve mont:
Vriendinne , wat ick bidden mach,
Ey , laet Bens of van dit geklach ;
En fegh een reys wat dat'er fchort ,
En waerom dat ghy tranen ftort ,
Op dat uw vrient ten minften iet
Mach doen, tot trooft van uw verdriet.
I

Sy greep my daer op in den erm ,
En feyde met een droef gekerm :
Eylaes ! de gront van mijnen druck
Is vry een deerlick ongelack ;
Want , foo ick gifter treden gingh ,
Verloor ick mijnen beften ringh ;
Ick mifte van mijn flincker-hant
Een tafel van een diamant ,
Een (teen foo fchoon , foo groot , foo rijck ,
'k En weet niet eenen fijns gelijek ;
En heden troth op defe vloer
Daer brack , eylaes ! dit aerdigh fnoer,,
Soo dat de peerels al-to-mael
Verftroyden langs de ruyme fael ;
En fchoon ick Focht door al het ftof,,
Ick rnis'er acht of negen of ,
All' fchoon , en uyter-maten ront ,
Het (tuck dat koft my feven pont :
Ey , Piet doch wat een droeve fpijt !
Ick ga mijn befte dingen quijt ;
En fchoon het my al Peer verdriet ,
Hoe dat ick foeck , 'k en vinde niet.
183
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Als fy dees klachten hadt gedaen ,
Soo gingh het huylen weder aen ;
Sy fchreyde tranen wonder groot ,
Die vielen ftaegh in haren fchoot.
Ick ftondt verftelt in defen rou,
Onfeker wat ick feggen fou.
Dan , t'wijl ick lett' op haer getier ,
Verneem ick daer een juwelier,,
Die, na dat by ons had gegroet ,
Verfcheyde kasfen open doet,
En haelt'er uyt eel) grooten (chat ,
En feyde joncker , koop doch wat ;
Want fiet, ick brengh hier aen den dagli
Al wat een juffrou dienen magh.
Sy ('t fcheen) ontfliep op defe item ,
En keerd' haer wacker tegen hem ,
En greep voor eerlt een diamant ,
Wel vry de fchoonfte diefe vant :
En feyd': Hier waer ick nu gedient,
Had ick maer eenen milder vrient,
Maer eenen die wat koopen wou,
Dat ware troolt voor mijnen rou ;
En daer op gaffe my een foen ,
Dat was gefeyt, ghy moet'et doers.

Nederl. Van lacchende fchouten en fchreyende hoeren,

En late niemant fich vervoeren.
Als een hont begint te knorren, de flange te hisfen, een hoere te
fchreyen, d'eerfte wil bijten, de tweede wil fteken, de derde
bedriegen.
De vrouwen haddeu eertijts driederley tranen: van Leet, Ongedult,
en Bedrogh ;
Vrient, let'er op; men vint'er uoch,
Ovid. I. Art.
Cum bene vitaris, tamen auferet ; invenit artem
Fwmina, qua cupidi carpet amantis opes.
Inftitior ad dominam veniet difcinctus emacem?
Expediet merces teque fedente fuas.
Quas illa, iufpicias, fapere ut

rogabit.

Ofcula deinde dabit, deinde rogabit, emas.
Hoc fore contentam multos jurabit in annos.
Nunc opus esfe fibi, nunc

dicet, emi.

Si non esfe domi, quos des, caufabere nummos;

Ick , droevigh om haer treurigh Tien ,
Begon den kramer gelt te bien ,
En eer ick wilt hoe dat'et gingh ,
Soo was ick kooper van den ringh.
Wat weer ? gefellen, tot beiluyt
Ick fchudde daer mijn beursjen uyt;
En hier voor had ick anders niet ,
Als dat noch heden my verdriet
Oock foo verftondt ick naderhant
Dat even die gellepe quant ,
Die my verkocht dat moye goet,
Was van mejuffrous naefte bloet,
Door haer voorfeker op-gemaeckt ,
En foo daer in het fpel geraeckt ;
In voegen dat my feker docht ,
Ick had haer eygen ringh gekocht.
Wel aen , voor my ick heb geleert,
Terwijl ick met haer heb verkeert ,
Dat juyft wanneer een hoere fchreyt ,
Sy dan haer llimfte lagen leyt
Maer ofze krijt, of datze lacht,
Siet, dat gy 't beyde niet en acht ;
Want ofze lacht, of datze weent ,
't Is veeltijts beyde niet gemeent.

Littera pofcetur, nee didicisfe juvat.
Quid quaff natali cum pofcit munera libo,
Et quoties opus eft , nafcitur illa fibi ?
Quid dim mendaci damno mvftisfima plorat,
Elapfufque cavil fingitur aure lapis?
Multa rogant reddenda dari, data reddere Dolma.
Perdis: & in damno gratia nulla tuo eft.
Non mihi, facrilegas meretricnm ut perfequar artes,
Cum totidem linguis, fiat fatis ova decem.

Hood. An der hunden hincken,
Huren wincken ,
Weyber weinen ,
Und der kramer fchweren,
Sol fich niemant kehren.

Frans. Ni des larmes de putain, ni des bravades de rufien.
Femme rit quand elle pent, & pleure quand elle vent.

Propert. 3. El. ult.
Semper ab infidijs Cynthia Here folet.

SPIEGEL VAN DEN OLDEN EN NIEL. WEN TUT.
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COMME L'OISELET QUI SE HASTE VERS LES LACQS.
Waer henen, jongh-gefel, waerom foo fuel getreden ?
Wat loopt uw vlughtigh peert met fo geftreckte leden ?
Ey , ftaet een weynigh ftil, en ftrant uw fnelle reys;
Ick weet ghy foeckt bejagh ten dienfte van het vleys :
Ick weet dat feker wijf, van alle tucht geweken,
Ick weet dat feker wijf, door luften aengefteken ,
U heeft een plaets genoemt , en even tijt gefet
Om u door enckel lift te krijgen in het net.
Ghy doet gelijck de vinck , die, met een groot verlangen ,
Komt vallen uyt de lucht om haer te laten vangen :
Ghy doet gelijck een mees, die geeft haer in den flagh
Soo veyligh alsze kan , foo veerdigh alsze magh.
Ey denckt , o lieve, denckt dat uwe finnen dolen ,
Ghy mitt den rechten wegh, en treet op heete kolen :
fnelt u tot het graf ick fegh'et anderwerf,
Ghy (poet u tot de doot, en rent in uw bederf.

Dit Sinne-beeldt is ontleent uyt het VII capittel van de Spreucken Salomons,
alwaer de dwafe jongelingh, van de liftige vrouwe over redet ende verleyt
zijnde , haer Wert gefeyt te volgen, als een osfe ter Ilacht-bancke , ende
als een vogel die ten ftricke hem fnellet: ende en weet nict dat'et hem
het leven geldt. De Lefer dan gelieve fich, in plaetse van een plate die
bier nagelaten is, by inbeeldinge voor to ftelleu een flagh, daer men in
den herfft mede plagh te vincken, aen een boom hangende, en in de fclve
een lock-ineefe , mitfgaders een vogel die van boven of plotfelijck fich daer
in geeft: en in het verfchiet een jongelingh, die fuel te peerde rijdende,
gaet vinden eens ander mans echte vrouwe, ergens in 't groen onder een
boom fittende , die hem tijdt en plaetfe befcheyden heeft: en lefe voorts,
tot breeder uytlegginge van defer , het fevende capittel van de Byfpreucken Salomons.

Hoe lichte kan de meyt den loofen handel klappen!
Hoe lichte kan de man u op de daet betrappen !
Hoe lichte kan een vrient ontdecken uw bedrijf,
En feggen aen den man de rancken van het wijf!
Hoe wel kan Godes hant , door veelderhande plagen ,
U rucken uytter tijdt , en van der aerden jagen ;
Of met een lanckfaem vier, dat in de beenen fit ,
Verteren al uw lijf, en meeft het dertel lidt !
Hoe lichte kan het wijf, door onverfadight mallen ,
Eens op een ander poi haer oogen laten vallen !
Hoe lichte kan een boef, betoovert van het wijf,
Eens op een ftille nacht u brengen om het lijf !
Maer wat ick feggen magh , mijn reden is verloren ,
Hy fteeckt het moedigh peert noch echter met de fporen.
Ach, wat is van het vlees! vermaent het uren langli,
Het- gaet noch evenwel, het gaet fijn oude gangh.

Prov. 9. 13, & feqq.
La femme folk eft bruante , elle s'asfied a Phuys de fa maifon pour appeller les
pasfans , difant : Les eaux defrob6es bout douces, & pain pris en cachette eft
plaifant: & it ne cognoift point que la font les trefpasfes & que ceux qu'elle
convies font an fin fonds du fepulcre.

Pron. 7. 22, 23.
Quaff bos ductus ad victimam , quail agnus lafciviens , & quail avis ad laqueum.
Vide Plautum in Afinaria Act. I. Sc. 3. ubi verbis lenm egregie hoc explicat.
Idem Mart. Dellio part. 2 fol. 162. Adag. Sacrorum.

Wit g v poixou zp4ecz zlizioiTcpov.

euvarou yap FSnv awn. — id eft :
Non eft adnitero ulla res pretiofior ;
Nam morte conftat.
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VEROUDE VRYSTER.

EEN BOOM OF VRIJSTER, EENS VEROUT , EN KRIJGHT DAER NA GEEN JEUGDIGH ROUT.
ARBOR SECCO NON DIVIENE MAI VERDE, COSI FA DONNA CHI SII0 TEMPO PERDE.
De oude Vridfier spreeekt:

Ick was een jonge ftam van yder een geprefen ,
En met een fchoon gewaey tot in de lucht gerefen ;
Ick was een rancke fpruyt , een gaef, een keeftigh hout,
Het groenfte van de laen , het fchoonfte van het wout :
Ick was een botch alleen, daer al de vogels quamen,
En ganfche dagen laugh haer foete vreughde namen ,
Daer menigh jongh-gefel , en menigh harder fat ,
Die flechts maer om de lucht van mijne tacken badt :
Al wat'er geeftigh fongh , dat wou fijn eerfte neften ,
Ter eeren mijner jeught , in defe tacken veften :
Maer ick was toen te trots , en daerom wild'ick niet ;
Nu ftae ick hier alleen , gelijck een eenfaem riet :
Nu is mijn jeught gegaen, mijn bloyfel af-gefegen,
Mijn groen dient maer alleen tot ftroyfel op de wegen
Al wat noch om my fwiert en is geen jeughdigh blat ,
Maer niet als vuyle mofch , of ick en weet niet wat.

Ick vinde met verdriet , ick vinde dat'er uylen
En ravens van der nacht in mijne tacken fchuylen :
Ick vinde met verdriet , dat jae , de vleder-muys
Maeckt in mijn holle ftam haer ongeluckigh huys.
Dies roep ick overluyt tot alle jonge boomen ,
Die fris en luftigh ftaen ontrent de versfche ftroomen :
En weeft niet al te trots , v dochters van het wont !
Wat heden jeughdigh is dat wort ten leften out ;
Dat wort , eylacen ! kael , en al de groene tacken
Die komen fonder loof , die komen neclerfacken ;
En fiet , wien eens de tijdt haer jeught en groente nam ,
Die blijft dan naderhant , die blijft een dorre !lam !
Geloofeet , fiere jeught ! en leert'et overleggen :
't Is kunft het gunftigh Jae in tijts te konnen feggen ;
Want die haer kans verkijckt , behout maer enckel fpijt;
Wel aen dan, let'er op, en dient u van den tijt !

SPIEGEL VAN DEN OUDEN EN NIEUWEN TUT.

Nederl. 't Is kunft in tijts jae feggen.

Grijpt als 't tijt is.
Die tijdt heeft, en tijdt laet glyen,
Kan fijn leven niet bedyen.
Gaept, alsmen u den lepel biet,
Of naderhant en krijgbje niet.
Die altijdt vroegh genoegh komt, komt veeltijts te laet.
Die verflaept fijn ochtent-werck,
Befcbeten is fijii dagh-werck.
Landt-koopen en goet houwelijek doen, verfchijnt alle dagh niet.
Engels. He that wil not wen he may,
When he will' steal have nay.

Ovid. 1. Fe)!.
Faftus ineft pulchris, fequiturque fuperbia formam.

Idenz de Narcisfo, 3 Metam.
Multi ilium juvenes, =lice petiere puelhe
Sed fuit in tenera tam aura fuperbia forma;
Nulli ilium juvenes, nullm tetigere puelhe.

Horat. Eped. 15.
Eheu tranflatos aliO mmrebis amores;
Aft ego vicisfim rifero.

Tibull. 1. Eleg. 8.
At te pcena menet , nifi definis esfe fuperba.
Quam copies rotis hunt revoeare diem!

Proper?. 4. Deg. ult.

Frans. Tel refufe qui apres mute.
De l'eau qui eft pasfe le molin ne moult plus.

Difcite venturam jam nuns fentire fenectam.

Et 3. Eleg. ult.

Qui ne prend quand it pent ,
n'aura quand it vent.
Quand le Bien vient , on le doit prendre.

Ital. Quando s'ha it vento in poppa, bifogna faper navigare.
Spaens. Quando el hierro efta encendido ,
Entonces ha de fer batido. id eft:

Frans. Il faut batre le fer tandis qu'il eft ehand.
La?, Fronte
poft eft oceafio caiva.
Cato: Rerun/ occafiones tarditatem & ignaviam noftram non exfpectaut.
Ital. A ben fare non dar dimora,
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Eventum formm difee timere tum.

Een Engels Sebrijver feydt wel op defe gelegentheyt als bier volgbt:
Who hath a daughter but twenty yeers olde, wel may he beftow her upon
her better: if 25, upon her equal] : if above 25, then upon whofoever lift to have
her. An hoe cnm noftris moribus conveniat, Lector videat:
Wie eon dochter heeft van twintigh jaer, kanfe befteden met haer beter: die der
eeue heeft van 25 jeer, met haers gelijcke dieder eene heeft deer boven, met de
gene diefe eerft verfoeckt. Dan de jaren van dochters uyt te houwelijcken , worden
nae de verfcheydentheydt van de plaetfen, landen , en naturen verfeheydentlick
gerekent als met voile leclen wert verhandelt by And. Tiraquell. 1. connubial. 6.

Perche prefto pasfa l'hora.

Frans. Le temps fe change en pen d'heure;
Tel rit le matin qui le foir pleure.

num. 36. & feqq.
Quod Conftantinus Ccefar de uvis fervandis, id forte de puellis & virginibus
maritandis non inepte quis dixerit. Oportet, inquit , in vigore exiftentis uvas

Proper?. 2. 18.
Lat.

Huic mains esfe folet, cui bonus ante fuit.

Idem. 2. 8.
Omnia vertuntnr,, certe vertuntur amores.

Spaens. Si te dieren la vaquilla,
Acude con la foguilla. id eft:

Frans. Si on te donne la vachette,
Accours avec la cordelette.

Ital. Bifogna pigliar le venture, quando Iddio le manda.
Frans. Marmite qui longtemps boult, perd fa favenr.
Hooghd. Vor gethan , and nach betraeht ,
Hat manchen in grofz Leiden braeht.

Frans. Apres domage el/actin eft fage.
Lat. Eventus ftultorum magifter.
Maio accepto ftultus fapit.

Frans. Arrogance & hautainete
Tient efeorte a la beaute.

I

refecare, & neque crudiores neque vigorem prcetergresfas. Lib. 4. cap. 14. de
Agricult.

Snpe Cupido

Het felve dat de Keyfer Conftantinus gefeyt heeft van den tijt, wanneer de
druyven te fnijden zijn, diemen beware)/ wil, foude misfchien niet onbequamelick
gepaft konnen werden op dochters diemen befteden wil. Soodanige druyven (feyt by)
ziju te fnijden in de rechte kracht van haren wafdom , niet te groen en niet te
rijp. Siet bier van breeder in het vierde boeek, het 14 capittel, by den felven
Keyfer van den Lant-bou gefchreven.

Adios's. Epig. 13.
Ad Gallons, puellam jam fenefcentem.
Sprevifti, obrepfit non intellecta fenectus,
Nec revocare potes, qui periere dies.
Nunc piget , & quereris quod non ant ifta voluntas
Tunc fuit, ant non eft nine ea forma tibi.

Hercules &rota in Epigram. de Gargiliand:
Te juvenes, te odere fenes: defertaque langues,
Qum fueras procerum publica eura prin.
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NOYT SAGH MENSCH SOO SCHOONEN ROOS, DIE NIET EENS HAER GLANS VERLOOS.
OGNI FIORE AL FIN PERDE L'ODORE.

De oude Vroutoe fpreeekt :

En wilt, o jonghe maeght ! geen finnen immer fetten
Noch op het vroegh gewas van teere violetten,
Noch op het purper-root dat uytter aerden groeyt,
Noch op het aerdigh wit dat aen der heyden bloeyt.
De bloemen, waerde kint! en al de fchoone rofen
Die hier in defers hof, die op de velden blofen,
Zijn al van weecke ftof, zijn al van teeren aert,
Sy gaen , eylaes! te niet, hoe wel men die bewaert:
Een miff, een kleyne vorft, een rijp, een koude regen ,
Het minfte dat'er ruyft, is al de bloemen tegen ;
Ja, foo de klare fon maer eens te vinnigh fchijnt,
Men fiet van ftonden aen dat hare glans verdwijnt.
Maer neemt dat eenigh menfch het onweer kan beletten,
Met fchutfels over al ontrent het kruyt te fetten,
Noch wort'et evenwel verwonnen van den tijt,
Al is'et iemant leet, al is'et iemant fpijt.
Siet, vrijfters altemael! fiet, alle jonghe vrouwen!
Siet, wat'er op de jeught of fchoonheyt is te bouwen ;
De glans van uw geficht, de blos van uwen mont,
Vergaet, verflenft , verdwijnt, en al in korten ftont.

Jet, ick en weet niet wat, dat kan uw jonckheyt quellen,
Dat kan uw foet gelaet iii vreemde bochten ftellen ,
Dat kan in korten tijdt verflinden uwe jeught,
Hoe feer ghy even-ftaegh daer acht op nemen meught.
Wat is van fchoone verf? van alle moye dingen ?
De tijdt kan alle vlees en alle fchepfels dwingen ;
Daer is een ftil verderf dat ons in yder lit ,
Dat in- het middel-punt van al de werelt fit ;
Dat eet geduerigh in , dat bijt door alle banden ,
Dat knaeght (men weet niet hoe) en al met ftage tanden;
Sluyt vry uw befte kleet, des efter niet te min ,
Daer waft een vuyl gebroet , daer komen motten in.
Uw fchoonheyt, jonge maeght! hoe ghy die foeckt te decken,
Verandert evenwel door onverwachte vlecken:
Bewaertfe foo ghy wilt, ach ! naer een korten tijt
Ghy blijft niet dieje waert, ghy waert niet dieje zijt.
Ghy dan, foeckt beter glans, die tijt en oude dagen
Geen hinder konnen doen, of wegh en konnen dragen ;
Vraeght iemant wat het zy, wel hoortet foete jeught:
Het is een reyne ziel , wiens luft is in de deught.

SPIEGEL VAN DEN ()UDEN EN NIEIJWEN TIJT.

OP DEN SELVEN SIN .
Ghy zijt to trots , ci fchoone blom !
Maer , lieve , fegh my eens waerom ?
Segh waerom ghy foo hoogen moedt
In uwen teeren boefem voedt ?
Is 't om uw fchoonheyt , aerdigh kint ?
Maer die en is maer enckel wint.
Siet defe roos, die ick u toon ,
Die was noch heden wonder fchoon ,
Die was noch heden wonder fris
Gelijck uw jeugdigh tuylcken is :
En Piet, in foo een korten tijt
Is fy haer aerdigh blofjen quijt ;
Eylaes ! haer glans die is gedaen.
Ach , fchoonheyt is maer enckel waen !
Gelooftet vry,, o waerde maeght ,
Hoe feer ghy dees of die behaeght ,
Hoe jeugdigh u het wefen ftaet ,
Hoe wacker uw gefichte gaet ,
Hoe luftigh uwe ftemme klinght ,

Hoe geeftigh ghy een deuntjen finght ,
Hoe aerdigh u dit hairtjen krult ;
Ghy Cult , o lieve kint ! ghy fult ,
Ghy fult , en al in korten tijt ,
Niet zijn gelijck ghy heden zijt :
Ghy fult haeft zijn ghelijck een roos
Die op een koude nacht vervroos ;
Of die , na datfe was gepluckt ,
Met rouwe vinghers wort gedruckt:
Ghy fult haeft wefen mijns gelijck ,
Dat is gefeyt , een levent lijck.
Ghy daerom, ftelt uw toeverlaet
Noyt op iet dat foo haeft vergaet
Maer kies tot u vermaecken , kieft
Dat met geen winter af en vrieft ,
Dat met den loop van langen tijt ,
Dat met geen outheyt af en ilijt ;
Betracht een ftil en reyn gemoet ,
Dat is een fchoon en duerfaem ,goet.

ANDERS , TEN SELVEN EYN DE.
Left was ick in een groote feeft ,
Daer fat ick met een blijde geeft ;
Want daer was fpijs en dranck bereyt ,
En al wat tot genuchte leyt :
Ick fagh de vrijfters nevens my,
Ick fagh'er dertigh op een ry ,
Al jonck , en fchoon , en fris, en net ,
Al wonder cierlick opgefet :
My docht , dat ick den ganfchen dagh
Geen menfchen , maer goddinnen fagh ;
En efter des al niet-te-min
Soo kreegh ick daer een droeven fin ;
Want t'wijle dees en gene fongh ,
Of met de vrijfters omme-fprongh ,
Soo quam my voor een fwaer gepeys,
En dat vry meer als eene reys.
Men feght , dat Xerxes, op een dagh ,
Als hy fijn groote leger fagh,
Als hy fijn ruyters over-al
Sagh draven in het groene dal,
Stont treurigh, midden in het heir,
En Iloegh fijn hooft en ooghen neer :
Men fagh genoegh aen fijn gebaer
Dat fijn gepeys was wonder fwaer.
Fen van den Raet , een deftigh man,
Die vraeght'er hem de reden van ,
Die vraeght wat dat'er is gebeurt

Dat foo een machtigh Prinsfe treurt ,
Daer hy geen man in 't leger Piet
Die hem niet lijf en leven biet.
De Koningh fprack : Ick lie de macht ,
Die niet als mijn bevel en wacht ;
Ick fie hier menigh dapper heft
Sich moedigh toonen in het velt ,
Ick fie het , en noch evenwel
Soo baert 'et my een droef gequel ;
Want fegh doch eens , na hondert jaer,
Waer falfe fijn dees groote fchaer ?
Eylaes ! verftoven als een kaf ,
Eylaes ! verfchoven in het graf.
Dit fey de Vorft , en tot befluyt ,
Soo borften hem de tranen uyt.
Ick was bedroeft in mijn gemoet ,
Genoeghfaem op dien eygen voet ;
Want 't feet dat Xerxes overviel
Dat perft oock op mijn droeve ziel ,
Ick dacht: Befiet de fchoone jeught ,
Die al de werelt nu verheught ,
Die ons , die alle man verblijt ,
Wat is die van een kleynen tijt !
Eylaes ! in min als hondert jaer
Soo fal haer fangh , haer geeftigh hair,
Haer roode mont , haer bly gelaet ,
Niet wefen als het heden het.
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Hier met belloot ick defe feeft ,
En fiet, dit blijft my in den geeft,
1)it maeckt my droef en ongefint,
Waer ick een bly gefelfchap vint.
En fiet , 'k en weet ons geenen raet
Voor dit foo algemeene quaet,

Als dat men, met fijn ganfche kracht,
Na beter glans en fchoonheyt tracht ,
Na fchoonheyt die noyt leelick wert ,
Dat is gefeyt : een fuyver hert ,
Een woonplaets van de ware deught ;
Jaeght defe na , 6 reyne jeught !

Idem Trill. lib. 3. Eleg. 7.

Ovid. 3. Art.
Nee, quse prseteriit , rurfum revocabitur unda :

Ifta decens facies longis vitiabitur annis,

Nec gum prseteriit hora , redire poteft.

Rugaque in antique fronte fenilis erit :

Utendum eft rotate; cito pede labitur rotas.

Injicietque man um forme dam nofa fenectus,
Qum ftrepitum pasfu non faciente venit :

Nec bona tam fequitur,, quitm bona prima fait.

Ctimque aliquis dicet : Fuit hive formofa , dolebis ,

Hos ego, qui can ent frutices , violaria vidi :

Et fpeculum mendax esfe qucrere tuum.

Hae mihi de (pia grata corona data eft.
Tempus erit, quo tu , gate nuns excludis amantes ,

Horat. 2. Od. 11.

Frigida deferth nocte jacebis anus.

fugit retro

Quam cite,, me miferum ! laxantur corpora rugis ,

Levis juventus , & decor, arid&

Et pentt in nitido qui fait ore color,

Pellente lard y os a mores

Quafque fuisfe tibi canas h virgin e j liras ,

Cani tie , faeilemque fomnum.

Sparguntur fubith per caput omne come !

Non Temper idem floribus eft honor

Anguibus exuitur tenui cum pelle vetuftas ,

Vernis , neque uno Luna rubens nitet

Nec fad ant cervos cornua jacta fenes.
Veftra fine auxilio fugiunt bona. Carpi te florem ,

Vul tn.

Qui nifi carptus erit, turpiter ipfe cadet.

Salluft. Jugurt.

Nederl. Schoon root, haeft foot.

Schoon hayr, en wel te fingen ,
Sijn verganckelicke dingen.
De netfte fchoen die wort een flof.
Niemant en heeft hem feer te roemen,
Al ftaet fijn hof vol fchoone bloemen;
Want dickwils op een koude nacht
Soo wert'et al te niet gebracht.
Het velleken is wijs, het weet wanneer het rimpelen moet.

Prseclara facies , magnet divitise , ad hoc via corporis , & alia hujufmodi omnia bre vi
dilabuntur.

Virg. 3. Georg.
Optima qudque dies miferis mortalib us Levi
Prima fugit ; fubeunt morbi, triftifque fenectus :
Et labor , & durT rapit inclementia mortis.

Tibul. 1. 8.
At tu , dum primi floret tibi temporis rotas ,
Utere ; nam tardo labitur illa pede.

Hoo,vhd. Das end aller tread ift leid .
Die haut ift kein p arr, wann fie alt wirdt , fo rumpfft fie flab.

Seneca Hippol. Act. 2.
1Etate fruere ; mobili curfu fugit.

Frans. Ce qui eft meur,, pasfe h la pouriture.
II n'y a fi belle face

Idem Octdv. Act. 2.
-

Que le temps Men toft n'efface.
Le temps fe change en pee d'heure ;

Sola perpetue manent ,

Subjecta nulli , mentis atque animi bona.
Florem decoris finguli carpant dies.

Tel rit le matin qui le foir pleura.
Il n'y a fl belle rote qui ne deviant grate-cul.

Ital. Non fu mai fi bells fearpa , the non diventasfe una brutta ciabatta.

Feftinat enim decurrere velox

Flofculus , anguftse miferreque brevisflma vitro

Non e fi boon cavallo , the non diventi una rozza.

Portia. Dum bibim us , dum ferta , unguenta, puellas

Ogni eofa al fns fin vole.

Pofcimus , obrepit

Ogni cola mortal temp' interrumpe.

Lat. Eft forma morbi ac temporis ludibrium. Socratem ftatuisfe ajunt, pulehritudinem
esfe modici temporis tyrannidem : Theophraftum , tacitam decept i onem ; Theocritum , eburneum detrimentum. Laertius in vita "trip.

Mitnnermus aped Stobaum Serm. 98.
` 1-11.4e75

Juvenal. Sat. 9.
-

biare CPCAAct. &C.
Nos folijs fimiles gum ver producit amcenum ,
Chm fol fe primhm candidus exeruit ,
Heu non manfuro gaudentes fore juventse
Ludimus , edocti nec bona, per Superos ,
Nec mala , circumftant geminT , fera numina : Farm :
Levi

Tibul. 1. Eleg. 4.
At fi tardus eris , errabis ; tranfiet rotas.
Quam cite non fegnis ftat remeatque dies !
Quam cite purpureos deperdit terra colores ,
Quam cite formofas populus alta comas.
Quam jacet , infirmse venere ubi fata fenectse ,

Hoc eft interp. H. Grotio:

Altera fart

non intellecta fenectus.

trifte fenilis onus,

Altera fert mortem ; nec durat longius setas ,
Quam fol qui fubitis fpargit humum radijs.
At poftquam rofei defluxit tampons hors,
Nil magis optandum quam cite posfe mod. &c.

Qui prior Elmo eft carcere misfus equus ?
Vidi jam juvenem , premeret cum ferior setas
Mcerentem ftultos prdteriisfe dies.
Crudeles Divi ; ferpens novas exuit annos :
Forma; non ullam fata dedere moram.

Apul. de Deo Socrat.
Formofus eft ? exfpectet paulum , & non erit.

Poniard.
Bien fol eft qui fe fie en fa belle jeunesfe ,
Qui fi toft fe derob be , & li toft nous delaisfe ;
La role h la parfin deviant an gratecu ,
Et tout avec le temps par le temps eft vaincu.
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Ovid. 2. Art.

Pfeau. 103. 15, 16.
Les jours de l'homme mortel font comme foin , it fleurit comma la fleur d'un champ.
Car le vent eftant pasfi par desfus , elle n'eft plus , & fon lieu ne la recognoift plus.

Forma bonum fragile eft, quantumque accedit ad annos
Fit minor, & fpatio carpitur ipfa fuo.
Nec femper violse, nec femper lilia florent,

Syrach. 7. 37.

Et riget amisfi fpina relicta

Quoy que tu dis ou que tu faces, qu'il te fouviene de to fin, & tu ne pecheras
point.

Jam venient rugse, qua: tibi corpus arent.

.Et 10. 13.
D'oa vient gee la terra & la pondre s'enorgueillit ? y en que quand l'homme meurt ,
it devient l'heritage des ferpens , des beftes , & des vers.

Gravisfime apud Sophoclem Oedipus concionatur:
A" clg

X 72

Alryelog Tea,

Et tibi jam venient rani, formofe , capilli ,

yiverat

(.46st og

9864 s6 Alt;, ono xceplizoolv rose.

Idem de Medicamine Faciei :
Certus amor morum eft: formam prolabitur Betas,
Et plaoitus rugis vultus aratus erit.
Tempus erit, quo vos fpeculum vidisfe pigebit ,
Et veniet rugis altera caufa dolor.

g AAcs omit webs ' 6 reeropasris XPeivos,

teivEs pc v icrzk

rOSizeoste. &C.

A, cpeilia

Hoc eft, interprete H. Grotio :
Solis tributum eft illud, Egide, Deis,

Petronius.
Quod folum formse decus eft, cecideee capilli ,
Vernautefque comas triftis abegit hyems.
Nunc umbra nudata faa, jam tempora merent;

Nec fato mortis, nee fenectntem pati ;

Areaque attritis ridet adufta pilis 1).

At alia enacts mifcet omnipotens dies :

0 fallax nature Defim, qua; prima dedifti

Pent vigor tellnris & vis

corporam.

/Etatis noftrEe gaudia, prima rapis.

Seneca Hippol. Jct. 2.
Aneeps forma bonum mortalibus,

Propert. 2. 28.
Nec forma seternum, an cuiquam eft fortune perennis.

Nemefam Eel. 4.

Exigui donum breve temporis,
Ut velox celeri pede laberis!

Non hoc• femper eris, perdunt & gramina fiores ,

Non fie prate novo vere decentia

Perdit fpiva rofas nec femper lilia candent,

Eftatis caliche difpoliat vapor;

Nec lone= tenet uve comas , nec populus umbras.

Stevit folftitio cum medius dies ,

Donum forma breve eft, nec fe tibi commodat omnis.

Et noctem brevibus prsecipitat rotis !

Petrarch. de Rem. utr. fort. lib. 1. Dial. 2.

Langnefeunt folio lilia pallido ,

Cunetis ex qualitatibus quse mortali cum corpore fugiunt, nulls eft velocior quam

Et grate capiti deficient rofm :

forma. Qum mox ut amcenum flofculum oftenderit , ipfos inter oculos mirantium

Ut fulgor teneris qui radiat genis

atque laudantium , evanefcit brevis hunc pruina percusferit , levis hunc aura deans-

Memento rapitur, nullaque non dies

ferit ; fnbito vel inimicse menus ungue decerpitur,, vel prsetereuntis morbi cake

Pormofi fpolium corporis abftulit.

deprimitur. Denique gloriare , & exults, ut libet , vent ecce magnis pasfibus , quEe

Res eft forma fagax. Quis fapiens bono

te velo tenui latentem detegat. Quanti fit forma, vivi hominis mors oftendit: nec

Confidat fragili ? Dam licet, utere.

mors fola , fed fenectus , & paucorum fpacium annornm , imo vel unius lacis

Tempus fed taciturn fubruit , horaque

repentina febricula. Poftremo, ut nihil externem ineidat , per fefe ftando duran-

Semper prseterita deterior fubit.

Idea Here. Oet. Jct. 2.
Ut site divas forma vernantes alit ,

doque confumitur,, & in nihilum resift neque tantnm gaudii veniena tuld, quantum
fugiens fart doloris. Ilsee, ni fallor, expertus erat aliquando formofus ille Romanus
princeps Domitianus, qui amico fcribens : Soles, inquit , nec gratius quicquam

Quas nemore undo primes inveftit tepor ;

decore, nec brevius ; quamvis , etiamfi dnrabile perpetuumque naturse donum esfet

At cum folutos expulit Boreas Notos ,

non intelligo quid tantopere expetendum habeat ifte non folidus, nec in ipfo homine

Et fmva totes brume decusfit comas ,

nil fuperdede terms fulgens decor, multaque dada contegens , & horrenda: levisfi-

Deforme folis adfpicis truncis nemus :

mteque critig obtentu , fenfibus blandiens & illudens. Veris igitur ac manfuria bonis

Sic noftra longum forma percurrens iter,,

delectari convenit , non falls, atque labentibus.

Deperdit aliquid femper, & fulget minus,
Melifque minus eft: quidquid in nobis fuit
Olim petitum cecidit , & partu labat;
Materqne multum rapuit ex illo mihi :
Etas eitato fenior eripuit gradu.

Unde fuperbit homo, cujus conceptio culpa ,
Nafci puma, labor vita, secesfe mori?
La conclufion foit la mefme des Proverbes de Salomon 31. 80:
La grace trompe, & la beaut6 s'efvanouit; mais la femme qui craint l'Eternel,
ce fern mile qui fern lou4e.

1) Vid. Seelig. adverfus R. Titium lib. 3. cap. 17.
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AEN DE

SPREUCK-LIEVENDE LESERS.
My is (waerde Landts-lieden) door het verhandelen van het voorigh werck te binnen gekomen, dat men Spreucken en
Spreeck-woorden wel in beter geftalte , en tot meerder vrucht van den Lefer , te voorfchijn foude konnen doen komen
als wel voor defen is gefchiet, indien men Ilechts wat weer tijdts en opmerckinghe daer ontrent gefint ware te befteden ; want in plaetfe dat eenige (die voor defen met dingen van dusdanige ftoffe befigh zijn geweeft) hare Spreucken
en Spreeck-woorden op 't papier hebben gebracht, even gelijck de felve hen voorquamen , dat is: fonder eenigh onderfcheyt, ordre , ofte t'famen-voeginghe daer in te gebruycken ; foo heb ick geoordeelt, dat men uyt verfcheyde Spreucken en Spreeck-woorden te famen gevoeght, wel een geduerighe en vervolgende reden op verfcheyde gelegentheden
pasfende, foude konnen uytbrengen; niet anders dan gelijck de tapijt-werckers uyt veelderhande coleuren van fajet ofte
zijde eerft een beelt, en uyt de t'famen-voeginghe van verfcheyde beelden een geheel (tuck tapijts gewoon zijn te maecken. Dit hebbe ick, by maniere van preuve, eens goet gevonden in 't werck te ftellen , fonderlinghe in de byvoeghfelen van dit werck, ten eynde onfe Lefers des te beter het gebruyck van foodanighe Spreucken bier uyt fouden mogen
op-nemen. Indien dit ons proef-ftuck foo volkomen niet en is, als het misfchien door meerder tijt-beftedinge wel hadde
konnen wefen; mijn exempel (foo niet mijn werck) fal iemant anders genegentheyt en gelegentheyt mogen geven, om
yet fulcks beter en behendelicker te doen , als hier is gefchiet. Ghy ondertusfchen (gunftighe Vrienden) ontfanght en
gebruyckt defen onfen arbeyt, ter tijt en wijle toe dat u iemant anders iet beters van defe ftoffe ter handt fal hebben
gedaen. Wy volgen in dit, als mede in voorgaende wercken , d'ordre ende loop van 's menfchen leven , beginnende
bier met de kintsheyt en d'onderwijfinghe van de felve , om te eyndigen met den ouderdom en het eynde van dien ,
namentlick de doodt. Meer niet voor defen tijdt, Lefer,, als alleen dit :
Wilje voordeel ?
Leeft met oordeel.

KINDER-OPVOEDINGHE,
AENGEWESEN DOOR

SIN-SPREUCKEN EN SPREECK-WOORDEN.
Ick beginne met een Italiaens fpreeckwoort :
Haver cura di putti
Non e meftier di tutti.
Kinderen wel op te voeden, en is by wijfe lieden noyt voor kinder-werck geacht geweeft: vele
konnen kinderen telen en ter werelt brengen; weynighe de felve wel optrecken; en 't is nochtans
haer eygen werck. En daerom heeft een wijs man
op defe gelegentheyt wel gefeyt:
Ri qui non docuit, non illi qui non didicit, peentum imputandum. Plul.

Indien de jonckheyt niet en deught,
En geeft de fchult niet aen de jeught;
De vader fells verdient de ftraf
Die haer geen beter les en gaf.
Weeght dit, ghy die ouders zijt, en geeft aen
defe kley een goede geftalte, terwijI die weeck is;
Ut argilla, ita juventus.
Een kint is als een wit papier,
Dus let op dit onnoofel dier;
Want foo daer iemant quaet in prent ,
Soo is dat edel wit gefchent.

d'Italiaen feyt wel :
Nutritura pasfa natura.

Geloof bet, dat in teere finnen
D'opvoedingh kan den aert verwinnen.
De daet leert fulcks:
Gewent een winde tot den pot,
Een jaght-bont wort een keucken-fot.
Daer en is daerom geen beter gront Cluck in
dit werck te leggen, als het Arabifch fpreeck woort
ons aenwijft :
Initium fapientia timor Dei.
(Inter Arabica adagia ponit Erpenius.)

God vreefen is een goet begin,
De gront der wijfheyt fchuylt'er in.
Zijnde het felve over-een-komende met de fpreucke
Salomons, Prov. 9. 10.
Laet daerom dit een eerfte (teen wefen van ons
gebouw:
Leert, ouders! uw kinders, en, vooghden! uw
weefen ,
Voor al den grooten Schepper vreefen,
Want

In Godes wegen
Is Godes fegen.
De faecke, fpreeckt felfs: 't Onkruyt waft fonder faeyen. Het quaet leert fich felven, en men
hoeft noyt luyfen in pollen te fetten; maer al wat
deught genaemt wert heeft, moeyten in, en moet
den menfche als ingeftampt worden, en noch is'et
quaet genoegh dat'er yet van beklijft. (Difficilia
qua; pulchra). En 't is noodigh dit al tijdelijck te
beginnen, wil men goet werck maecken.
Vrient zijt ghy wijs,
Buyght jeugdigh rijs,
Want d'oude ftam
Is al to ftram.
In tegendeel van dien:
De daet die kan ons dit betuygen,
Een ouden boom is quaet te huygen.
En even dit felve konnen ons de beeften leeren:
Een jongh hondeken kan leeren fpringeu,
Een jongh vogelcken kan leeren tlngen,
Een jonghe papegay leert menfchen praet,
Maer als men oudt is komt leeren te laet,
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De middelen, waerdoor de jonckheyt tot leeren
verweckt wert , zijn twee: Tuchtiughe en Vergeldinghe. Wel aen dan, ghy Ouders :
Die wel doet, twat,
Geen quaet verfchoont;
Staet en Gefin
Beftaet hier in.
't Zijn weynigh woorden, maer van groot bedeneken, en voordeeligh in 't gebruyck. Nu verder:
De flirufte moeder die men vint,
Die wenft noch al een eerbaer kint.
Om dan de fulcke en andere tot haer voornemen te helpen, foo is te letten dat ongefoute
foet-voerigheyt van ouders hier ganfch fchadelijck is.
Mere trop piteufe
Faift fille teigneufe.

fwijnen wil ftreeleu, en met kinders mallet( ,
Die doetfe bey in de madder
En 't is daerom wel gefeyt :
Wie aen fijn kint of kuecht wil tuft en vreughde
lien,
Die moet noyt voile gunft aan d'een en d'ander
bien.
Voor het tegendeel feyt de Fransman :
Wie

Qui bien aime, bien chaftie.

Die wel bemint ,
Kaftijt fijn kint.
En de reden daer van is in een Turcks fpreeckwoort uyt-gedruckt :
Hep afa da luc den jaramafreck olurufte ; id eft:

Het is van ouden tijt bevonden
Van fachte meefters vuyle wonden.
Leert ons niet d'ervarentheyt dagelijcks, hoe fchadelijck der moeders troetel-liefde is aen de kinderen?
Deteriores omnes fumus licentia. Ter.

Een aep , uyt al te grooten min ,
Die perft haer jonck de lenden in.
Ick derf noch 'neer feggen :
Ego parentes vidi, yams amor nimius ne

amarent

caufa exftitit. Plata.

Te grooten Iiefd' heeft wel gedaen,
Dat haet uyt lieven is ontftaen.
Hoe kan dat zijn? denckt misfchien iemant; verftaetet met een woort: een teer boomtje, door gebrook van gefnoeyt en ge-hit to werden, in 't wilde
gewasfen , en brenght geen andere als wrange vruchten voort, die aen de planters de kele als doen
worgen ende d'oogen loopen.
Non refiftet offenfis, cui nihil unquam negatum eft;
cut lachrymas femper follicita mater abftertit. Sen.

En daerom fegge ick:
't Is wel (na mijn begrijp) in ouden tijt gefeyt:
't Is p eter dat het kint, als dat de moeder fchreyt.
Mieux vaut un doled , que deux.

Stelt dan vaft, dat
Tucht baert vrucht.
Vele, die haer ouders niet en hebben willen booren , zijn namaels gedwongen geweeft naer het kalfsvel te luyfteren, en daer oock dan wederfpannigh
vallende , brengen henfelven in noch grooter ongelegentheyt.
Wie op geen ouders raet en paft ,
Die ftelt fijn gangen na de haft.
Ghy daerom, ouders, om defe en andere ongemacken te fchouwen, vergeet noyt de Tucht, maer

voor al niet op byfondere gelegentheden, en voor eerft:
Strait vry wel hart uw weerde kint ,
Indien ghy dat op leugens vint;
En foo ghy eenigh dingh vermeught ,
Leert waerheyt fpreken aen de jeught.
Ten tweeden:
Licht korfel zijn, en licht te proneken,
Zijn in de jonckheyt quade voneken;
Ghy, die het in uw kinders fiet,
Soeckt ghy haer voordeel, lijt'et niet.
Ten derden :
Eon kiut geneyght tot fnoepernyen,
En ftaet een vader niet te lyen;
Want als de tuft daer toe gewent,
Soo is een aerdigh kint gefchent.
Wel aen dan, ghy ouders en voogden :
Gewent foo veel ghy immer kont,
Tot flechten koft een kinder-mont,
Dat is u nut en hen gefout ;
Want als de fpijs is door de keel
Dan is'et doch al even veel.
Ten vierden in 't gemeen :
Straft kintfcbe feylen aen uw kint,
Eer ghy daer mans gebreecken vint.
En om fulcks bequamelijck to doen , foo gedenckt
dat de Bafilifcus dient vertreden, terwijlen die noch
in t ey is, de rupfen terwijlen fy noch in de poppen fteecken, ende de gebreecken der jonckheyt terwijlen die in haer eerfte beginfelen zijn; anders,
waer de flange het hooft in krijght , deer krijgtfe
licht het lijf in; van een kleyit vonckjen, dat men
eerft niet en dachte of en achte, brant namaels
wel een geheele huyflnge. Ick fegge dan, met den
Duyts-man : en laet den Duyvel noyt in der kercken komen, enders fal by licht eons opten autaer
gerak
Maer men moet de kintfche jaren
Boven reden niet befwaren.
Want :
Jonge kinders moeten fpelen
Of vau pijn en fleckte quelen.
In de fulcke moet geleden werden dat bare jaren
mede brengen, en ten aenfien van de gene die verder gegaen zijn , moot gedaen worden na gelegentheyt van haren aert ; een paert gaet met
een woort, ' t ander met een rijsje , en 't derde
moot fomtijts een (poor hebben.
Hoc patrium eft confuefacere filium fua fponte recte
facere, non alieno metu. Terent.

Een eerbaer kint is aen to jagen
Door eerfucht , niet door harde flagon.
En fulcks woud' ick de ouders ten hooghften
bevolen hebben. In ellen gevalle als'er tucht te
oeffenen is , foo moet fulcks niet anders als met
een befadight ende ftil genmet gedaen warden.
Zijt ghy goets moets ,
Ghy doet wat goets.
En daerom, wie ghy zijt :
Vermaent uw vrient met ftillen moede,
En ftraft uw kint met koelen bloede;
Want doet ghy dit met gramme fucht,
Soo dient ghy felts te zijn getucht.
De maniere van ftraffen heeft mede vry haer
befcheyt; fommige flaen haer kinders of leerlingen
op 't hooft, borft, of aenficht, waerfe maer belt

raken konnen, 't is buyten den regel. De ir,anjaert feyt Peer wel:
Al nino y al mulo
In el culo.

kint of muylen ftraffen willen,
Die flaetfe niet als op de bitten.
Daer is recht de woonplaetfe van befcheyden
tucht, waer niet foo licht hinder te vreefeu is,
als wel in andere leden. Tot beiluyt dan van
defen:
In gramfchap niemant oyt kaftijt;
En loont niet als ghy blyde zijt :
Want als de geeft niet ftil en ftaet
Gefchiet'et beyde fonder meet.
Dock hier toe noch een woort: Lieve kinderen
te makeu, ende om eene faeck het eeue kint to
flaen, en het ander te kusfen, kan niet els nadeel
doen. Een cierlicker kleet maeckte Jofeph hatigh
onder zijn broederen. Een ongelijck onthael en
kan niet als fcheele oogen verwecken onder foo
gelijcken maeghfchap: 't is natuerlicker hier in
gelijckheyt te houden.
Wie

Refits fuos non diftinguunt fens, & a y es ex aquo
patiunter cibos. Sen.

De beeften en maken geen onderfcheyt onder
haer jongen, en de vogelen voeden de felve in
gelijcke mate. Bedenckt dit, en al y onder. Twee
rotten daer defe teere fcbepen dickmael tegen ftooten,
en in gevaer ftaen om fchipbreuck to lijden, zijn,
mijus oordeels, Ledigheyt en Quaet-gefelfchap, en
zijn daerom beyde ten hoogften to mijden. Voor
eerft dan, aengaende de Ledigheyt:
Maeckt dat geen jonckheyt ledigh gaet;
Want niet to doen leert enckel quaet.
De daet fpreeckt felfs :
— Si non intendas animum ftudiis & rebus honeftis,
Invidid vel amore vigil torquebere. floral.

Wie in fijn lent geen koren zaeyt,
't Is feker dat by diftels maeyt.
En bier van komt het, dat
Otium Famis eft mater,
Et Furti frater.

Ledigheyt is hongers moeder,
En van diefte voile brooder.
L'ozio e padre di tutti i viefi.
Ons oudt feggen is niet vreemt , al luyt'et wat
fchriekelij ck
Een ledigh menfch is Duyvels oorkusfen.
En daerom is'et voor de jeught en alle menfchen
belt, in eerlijcke faecken geduerighlijck befigh to
zijn, om geen ruft . plaetfe te werden voor foo
ongneren nacht-vogel. In tegendeel van defen , is
voor alle faken vlijt en neerftigheyt 'de jonckheyt
in te fcherpen: want, gelijck d ' ouden wel feyden ,
Godt verkoopt alles om arbeyt, dat is de prijs die
op goede dingen gefet is.
Nul bien fans peine.

Salomon, over dit leerftuck
de jonckheyt wijfen tot de mier, en om defe vermaninge by de felve van des to beter gewiehte te
doen wefen , fallen wij bier con gedenck-teecken
in voegen , met defe by-fpreucke :
Collige, non omni tempore mesfis exit.
Vergadert green in uwe fchueren,
De Oegft en fal niet eeuwigh dueren.
Wy Cullen dan, met
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De tweede klippe die te mijden ftaet , is Quaet
gefelfchap, met af-maninge van 't felve, waer mede
de twee wijfte en Godtfaligfte koningen; te weten :
David en Salomon, beyde haer fchriften begonnen
hebben, om to toonen hoe groaten af-keer fy daer
van waren hebbende. Pfaltn I. 1. Prot. I. 10.
't Is niet vreemt,
want •
By een krepel leert men hincken ,
By den vuylen leert men ftincken ;
Jonge lieden , wie gy zijt ,
Quaet gefelfchap dient gemijt.
En wijders :
By wolven en uylen ,
Daer leert men huylen.
Van gelijeke :
Van het peck
Blijft een vleek.
D'ervarentheydt fpreeckt felve :
Die met honden gaet te bedt
Deelt van hare vloyen met.
Qui fe concha avec les chiens, fe leve avec les paces.
't Is daerom nae de kunft gefproken :
Sumuntur converfantibus mores. Sen.

Seght my met wien dat ghy verkeert
Soo heb ick uwen aert geleert.
Het quaet is ganfeh vruchtbaer : een flecke kan
dickmael veel gefonden in fieckten brengen ; maer
veel gefonden en fallen noyt door haer gefelfchap
een eenigen fieeken luftigh en fris maecken.
Een kleyn getal van rotte peeren ,
Dat kan aen duyfent gave deeren.
Maer haven alle faken is het exempel van de
ouders van groote kracht , ten aenfien van de
jonckheyt , foo ten goede , ale ten quade , en
daerom :
Nemo errat uni fibi. Sen.

Al ghy die jonge kinders voedt ,
Let watje feght , en watje doet:
Want wat het zy en hoe het gae ,
De fone doet den vader nae ;
De dochter gaet haer moeders gangh ,
En dat haer ganfche leven laugh.
In een pijpers hays, feyt de Spanjaert, leert
een yder fluiten.
En la cafe del alboguero, todos fon albogueros.
A la maifon du fiuteur, tons fon joiieurs des fluftes.

Maer niet het doen alleen, maer oock yder

woort buyten tueht gaende , is hier ganfch fehadeliek :
Laet geen kint vuyle reden hooren ,
Want kleyne potten hebben ooren.
Wat aengaet de leeringe felfs , daer toe fegh
ick alleenlick :
En pueris difcenda funt, quibus yin lint ufuri. Plut.

Dat een yder dat heft leert als by een kiut is,
Dat hem heft fal te pasfe komen als by een
man is.
En of al fchoon de eerfte beginfelen in bet leeren niet ten beften voort en willen, de moet is
daerom niet verloren te geven :
Muftis idem eft diuturnus , & praecox fruetus.

kint verftandig voor de jaren ,
Dat Get men dickwils qualick varen.
Ons fpreeck-woort feyt: Vroegh hengft, vroegh
guyl. En vorder :
Vroegh rijp, vroegh rot,
Vroegh wijs, vroegh fot.
Ick befluyte dan hier , en fegge :
Niet dat foo wel bedijt
Als rijp te rechter tijt.
Mature, non cito.
Een

761

SPIEGEL VAN DEN OT] DEN EN NIEUWEN TUT.

JONGELINCK.
1"SAMEN-SPRA.ECK TUSSCHEN

PHILEMON EN PUDENS.
Philemon.

Jamais bon cheval , ou homme

Wel Pudeus, wat veranderingh is dit? iek vinde
u nu een jongelingh, daer ick u onlancks niet als
een kint en liet; to rechte feyf men:
Groene kerfen worden root,
Kleyne kinders worden groot.

N'amenda pour aller ie Rome.

Pudens.

Is 't wonder?
Ad virile robur per pueritiam itur. Sen.

De boom daer ghy nu vrucht of leeft,
Dat is wel eer een rijs geweeft.
Philemon.

Maer hoe dos gekleet, als of ghy tot reyfen
vaerdigh ftont ?
Pudens.

Ick meyne, dat het voor my laugh genoegh onder den roock van mijns moeders fchouwe gefeten
is. Hier goet en elders goet.
Nul en pris En fon pals.

Niemant is in weerde
In fijn eygen eerde.
Sie ick 't niet alle dage?
Men acht geen verftant
In fijn eygen lant.
En daerom (nae my dunckt) is 't beft wat to
reyfen , om alfoo , door vreemde talen ende aenneminge van heufche manieren, aenfienlicker t'huys
te komen; want anders plagh men ons licht te feggen:
Die t'huys fijn jonckheyt heeft verfleten,
En by den bry-pot heeft gefeten,
En daer geen letters heeft gegeten ,
Wat kan de goede flocker weten?
In tegendeel:
Die lange leven en verre reyfen,
Die leeren op haer faken peyfen.
Philemon.

Ick fie dat ghy uw feggeu met fpreeck-woorden
en fpreucken foeckt vaft te maecken; maer als ick
u met de felve munte foude betalen, heb ick niet
wel eenige fpreucken gehoort die vry al wat anders klincken?
Hoe, feyt men niet in 't gemeen:
Al rey ft een los-hooft buytens lauts,
Noch blijft hy wel een domme gans ?
En daerom :
Gae, fent een efel nae Parijs,
Ghy krijght hem weder even wijs.
En voor reden:
Wie over zee veel plagh to fwieren ,
Verandert lueht , en geen manieren.
Tot beffuyt:
Hoe daf et gaet, of hoe het is,
De botten blijven plat-vis.
En of al fchoon de manieren van de foodanige fomtijts al wat verandert worden, 't is felden iu beter :
I

Te Romen gingh noyt man of peert,
Of 't was des vry to minder weert.
En wat de vrouwen aengaet, die al mede fomtijts reyfen willen, fonderlinge onder deckfel van
bedevacrten, om in 't voorbygaen daer van mede
wat te feggen, daer heeft het Spaeus fpreeckwoort
het ftuck, mijns oordeels, wel geraeckt :
Jr romera y bolver ramera d.
Aller pelerine & revenir putain.

om de aerdigheyt van de
fpreucke recht to vatten, dat Romera, het welck
is een pelgrimesfehe, ofte een vroumenfch die in
bedevaert gaet, maer een letter en verfchilt van
Ramera, beteyckenende eeu oneerlick wijf, , dat
wy een hoere noemen :
Rey ft vrou of maeght in bedevaert,
Sy krijght wel licht een lichten aert.
Hier is te letten ,

Pudens.

Daer is misfchien al wat aen, Philemon, maer
des niet te min foo houde ick vaft, dat vreemde
landen , vreemde oogen , en vreemde ftreken , die
men in 't reyfen dickwils ontmoet, ons al vry wat
leeren konnen:
Die hier en daer eens wort genepen ,
En dickwils by den liens gegrepen,
Al is hy plomp, by wort geflepen.
De reden daer van is klaer :
Apres domage
Chacun eft fage.

Harde fteenen fhjpen yfer,,
Harde ftooten =ken wijfcr.
Philemon.

Men fegge wat men wil , en men foecke waer
men wil, ons Nederlandts fpreeck-woort luyt ende
fluyt meefterlick :
Wilje wel zijn, wilje ruften ?
Soeckt het niet op vreemde kuften ;
Eygen buys en eygen clack,
Dat is vry een groot gemack.
A chacun oifeau
Son nid eft beau.
Elek vowel prijft fijn neft, ;
Ghy dan, vaert nae Ooft of Weft,
Eygen huys is alderbeft.

Pudens.

Hier ftelle ick een ander tegen , dat mede fijn
befcheyt heeft :
Patria eft, ubicunque bone eft :

men is in goeden ftant,
Dat is al med' ons Vaderlant.
En wat het rotten aengaet, daer op feghe ick :
Geen jonghman mach op ruften peyfen,
Die buyten is gefint te reyfen;
Al waer

Maer is men oudt , of fleck , of moe ,
Dien ftae ick eerft het ruften toe.
Philemon.

Gelooftet, waer dat men komt daer vintmen fijn
weert t'huys.
Want :
En tout pals mordent lee chiens.
Honden hebben tanden ,
In alle landen.
Men houde foo veel van reyfen als men wil ,
ick hebbe nochtans eens gelefen een feecker
boecarken van D. Jofeph Hal , in 't Engels gefehreven , daer van het opfehrift is: Quo vadis ?
daer in by veel goede redenen bybrenght, die foo
geheel feer voor het veel reyfen niet en zijn.
Alio beweginge , feyt hy, maeckt onrufte, en die
beyde ongenoegen ; daer in het tegendeel de geluckige ftant des hemels wort afgebeelt by rufte.
Ghy dan, die foo genegen fchijnt to zijn tot reyfen,
fie toe dat ghy niet eenmael met heron en komt
uyt to roepen , foo als onlangs feker jongelinck ,
ons niet onbekent , met leetwefen dede , ten tijde
als hy wed en lange door de werelt gedwaelt en
gemaelt hadde. In 't reyfen, feyde hy, heb ick
menigen Engelot uytgefonden , die noyt haren
meefter eenige tijdinge weder en brachte , en dit
dede ick foo lange tot dat ick een borger van al
de werelt was geworden , ende een vreemdelinek
foo in mijn vaderlant , als aen mijn eygen felven ,
en quam alfoo t'huys, meer beladen met gebreken , als met gelt , meer met waen , als met
wijsheyt. Dan niet-te-min foo bekenne ick, dat
de gene die met een goet voornemen uytgaen ,
niet te lange uyt en blyven , ende een goede reyslesfe mede nemen, fomwijlen wel yet goets t'huys
konnen brengen.

Pudens.

Ick wenfte wel foo een reys-lesfe te hebben,
ick foude die voor my, als een draet in een
doolhof,, en als een leyts-man op de wegen geftadig aen de handt houden; ghy daerorn , is'er
yet fulcks by u, ick bid u en fpaert geen broot
voor de vrieudeu.
Philemon.

My is onlaneks foo een reys-lesfe ter handt gekomen, en my dunckt foo ghy die met ernft
woudt in 't werck ftellen , ghy foudt'er u wel by
bevinden ; doch op dat ghy des te meerder kennisfe mochte krijgen , foo wil ick u defelve jegenwoordelick eens voorlefen.
Ghy hoort toe ,
En ftaet wat ftil.
Pudens.

Soo iek doe,
En foo ick wil.
19]
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REYS-LESSE.
Philemon :
Een vader had een raeuwen quant ,
Die wou gaen reyfen uyt het lant ,
Om eens te leeren metter daet ,
Hoe dat'et in de werelt gaet ;
Hy, die wilt hoe de jonckheyt malt,
En waerfe dickmael henen valt ,
Byfonder aisfe, buyten dwangh ,
Magh hebben haren vryen gangh ,
Riep fijnen loon ter zijden af,
Daer hy hem defe lesfe gaf :
Nadien , feyt hy, mijn weerde kint,
Dat ghy tot reyfen zijt gefint ,
Soo hoort doch hier op mijnen raet ,
Die ick geleert heb uyt de daet :
Eerft , waer ghy u tot reyfen fet ,
Begint den dagh met uw gebet ;
Want haver geven aen uw beeft ,
En Godt te bidden in den geeft ,
Schoon dat'et beyde tijt vereyft ,
En doet geen hinder als men reyft ".
Dan is noch vorder mijn bevel,
Gaet , kieft voor u een reys-gefel ;
Want reyfen fonder mede-maet ,
En was noyt wijfe lieden raet :
Maer kieft een vrient van uwen aert ,
Die hant en herte reyn bewaert ,
En niet en helt naer vuyl bejagh ,
Dat jonge lieden fchaden magh ;
Noyt fpeelt'er iemant met het peck,
Die niet en hiel een vuyle vleck.
Maer ghy, die u tot reyfen ftelt
Begintet nimmer fonder gelt;
Want die wil reyfen achter lant ,
Die hebbe munte by der hant,
Dat is een kruyt van groote kracht ,
Waer op de ganfche werelt acht,
En als u dat gefelfchap faelt ,
Soo wort ghy felden wel onthaelt.
Doch gelt to dragen overal ,
Dat baert by wijlen ongeval ,
Ghy, vrijdt u van dat ongerief,
En dient u van een wisfel-brief ;
Want dat en is geen laltigh pack,

Maer voor die reyfen groot gemack.
Voorts , wilt ghy reyfen met verftant,
Soo hebt een kaerte byder hant
Van yder rijck dat ghy betreet ,
Op dat ghy daer de gronden weet,
En kent bynae de ganfche kuft ,
Oock eer ghy daer oyt hebt geruft.
En is'er onder wege dan ,
Een wijs, geleert, of deftigh man,
En laet niet of befoeckt den vrient,
Vermits het u ten nutte dient ;
De wijsheyt is een rijcke fchat ,
Wie die genaeckt ontfanght'er wat.
Wanneer ghy van den peerde fit ,
En van het reyfen fijt verhit
En eyft terftont geen bier of wijn ,
Want dat en kan maer hinder zijn ;
Toomt hier en elders uwe luft ,
Dat is de grondt van uwe ruft ;
Niet al, niet al, dat ons behaeght ,
En dient den menfche naegejaeght.
Stelt u dit voor een vafte wet ,
Dat ghy op alle dingen let ,
Dat ghy geftaegh uw voordeel doet ,
Met al wat iewers u ontmoet.
De werelt is een wonder boeck ,
Het maeckt fijn lefer wonder kloeck,
Maer wie het fonder oordeel leeft ,
Die blijft gelijck hy is geweeft;
Ghy, doet niet als den meeften hoop,
Maer doet met aendacht uwen loop ;
Hoort ghy een fneegh, en geeftigh man z ,
Daer hoorje dat u leeren kan;
Siet ghy een ongefouten geck ,
Leert noch al iet uyt fijn gebreck :
Leert mijden dat hy qualick doet,
En hoe men fotten vieren moot.
In 't korte, waer ghy d'oogen keert ,
Siet, datje 't een of 't ander leert.
Al watmen hoort of watmen fiet ,
Die leeren wil, die leert'er iet.
Wat is'et of ghy verde rijdt,
En in een groot gefelfchap fijt,
En dan , in eenigh luftigh vett ,

1) La priere ny 1'avoine n'empefelte pas la journee.
Nous apprenons en diverfes fawns
Des fages, des fols, des mauvais, & des bons,

2)
3)

Veel criftalijne beken telt ,
Of elders , ill een open wout ,
Vint fchoone floten op-gebout ;
Vint Princen huyfen neer-geruckt ,
Vint torens in het ftof gedruckt ,
Vint puyn , en ick en weet niet wat,
Daer eertijts ftont een fchoone ftadt ;
Vint weder dreven nieu geplant ,
Tot cierfel van het ganfche lant,
Vint hoven na de kunft gemaeckt,
Daer van dat ghy de vruchten fmaeckt ;
Vint rotfen uyttermaten hoogh ,
Oock verre boven 's menfchen oogh ;
Vint ander vreemt en nieu gewas ,
Daer van men noyt te voren las;
Voorwaer al dat en acht ick niet,
Ten zy dat ghy wat verder fiet ,
Ten zy uw dom en grilligh hert
Befetter, en oock beter wert.
't [s niet gereyft, 't is maer gedwaelt,
Indien men daer geen wijsheyt haelt.
Waer ghy oyt gaet of henen treckt
Hout ftaegh uw beurs en hert bedeckt ;
En melt niet , door een losfen praet ,
Van waer ghy komt of henen gaet,
En min noch wat uw herte jaeght ;
Want dat heeft menigh man beklaeght.
Siet, waer men gaet of waer men reyft ,
Noyt dient gefeyt al watmen peyft ;
Een heufche mont is altijt goet,
Doch meeft voor een die reyfen moet.
Nu voorts, op dat ghy fchouwen meught
Veel malle grepen van de jeught ,
Soo laet geen dranek uw meefter fijn,
Het fy van bier of heete wijn ;
Want die gebruyckt in overvloet
En is te gener plaetfe goet ,
Maer als ghy uyt den lande fijt
Soo dient hy boven al gemijt.
Doch foo ghy eens wert over-laft
Of van een heeten damp verraft ,
Soo mijdt noch al een vorder quaet
En loopt niet mallen over-ftraet ,
Maer bout u ftil foo langen tijt ,

Van quade, van goede, van wijfe, van gecken.
Men kan verftant en wijfheydt treeken
Ne monftre jamais le fond de to bourfe, ny
Bene Lipftus Epift, ad Lanoium, in Italinm iter molientem: Hiee tria, inquit, mihi ferva: fo p s fit tibi aperta, mens claufa, lingua parea,

celuy de ton eceur,
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Tot datje weder nuchter zijt.
Begeeft u noyt des avonts laet '),
Noch op den wegh, noch op de ftraet:
Vroegh uyt to gaen, vroegh onder 't dack,
Dat is gefont en groot gemack.
Des nachts to loopen hier en daer,
Dat is niet anders als gevaer.
Ghy, laet den nacht en haer bejagh ,
En doet uw fakers by den dagh ;
Want dat men in het duyfter doet
Wort op den lichten dagh geboet.
Kijft niet in 't bed of aen den heert,
En twift oock niet met uwen weert,
Maer is hy vils, of niet te pluys 2',
Betaelt , en foeckt een ander huys.
En twift niet met uw reys-gefel :
Spreeckt iemant qualick? antwoordt wel;
Schoon fpreken is van groote kracht,
Het maeckt oock harde koppen facht.
Bewaert uw oogh, uw mont, uw beurs,
En hoedt u voor een vrouwe-keurs 3',
En mijdt u voor een mede-maet,
Die op de gladde wegen gaet ,
Oock wacht u voor den dobbelfteen ;
Want dit fijn kanckers in het been.
Een dingh dat ghy niet fparen moet,
Dat is de rant van uwen hoet 4);
Grijpt die vry dickwils metter hant,
En bier, en in een ander lant ,
Want 't is een faeck die gunft verweckt,
En die tot geenen koft en ftreckt ;
Ick achte voor de jonckheyt goet
Een trage beurs, een rappen hoet 5).
Geen oogh in iemant anders brief ,
Geen hant-fpel met een anders lief ,
Geen vingers in een anders tas ,
Want dat geen man oyt lief en was.
En kieft niet licht een nieuwen vrient ,
Of weet te voren of het dient ;
De werelt is to lijdigh boos ,
De menfchen al te bijfter loos;
Dus niemant al te licht betrout,
Want dat heeft menigh man berout
Wanneer u iemant noodt te gait,
Ghy, doet uw maegh geen over-laft.
Let weer, op dat ghy leeren kont ,

Als luft te geven aen den mont ;
En brenght misfchien dan iemant voort,
Een goet, een fneegh, een geeftigh woort,
Ontfanght dat met een vrolick hert,
Gelijck een fchat ontfangen wert;
En als ghy tot de woon-plaets keert ,
Seght dan: wat heb ick daer geleert?
Wat brenght of fchenckt my defen dagh,
Dat my ten goede dienen magh ?
En, naer een neerftigh onderfoeck,
Soo fchrijft in uwen tafel-boeck
Al dat uw herte wel beviel ,
Dat is al voetfel aen de ziel ;
Dat is u beter in den mont ,
Als al dat op de tafel ftont.
Mijn kint , houdt altijt defen fin,
Gelijckt de By, en niet de Spin;
Al wat ghy hoort en wat ghy fiet ,
Al wat'er hier en daer gefchiet ,
Dat weeght, dat proeft, en kipter uyt
Dat wel , dat Poet, dat geeftigh luyt :
Maer komt'er eenigh vuyl bejagh ,
Haelt dat noyt weder aen den dagh,
Maer wijftet fpoedigh van der hant,
En laet'et uyt het vaderlant.
Ghy treet nu uyt mijn huys alleen,
En keert noyt weder met u tween ,
Brenght ons doch hier geen baftert-kint,
Dat maeckt een varier ongefint ;
Brenght ons doch hier geen dertel wijf,
Met u gepaert uyt tijt-verdrijf,
Jae, noyt op vryen eens en peyft
Soo lange ghy daer henen reyft ;
Te trouwen als men leeren moet ,
Dat dede noyt een jonghman goet ;
Men queelt hier om fijn ganfche jeught ,
En dat al om foo korten vreught.
Ghy daerom, wat ick bidden magh,
Behoedt u voor een quaden flagh,
En , om een blijde nacht of twee ,
En fteeckt u in geen eeuwigh wee.
Maer om hier van te zijn bevrijt ,
Soo maeckt dat ghy voorfichtigh zijt ,
En woont of koopt uw korten niet,
Al waer ghy vlugge dochters Piet;
Ick weet , hoe licht de losfc jeught
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Wort om-gevoert door geyle vreught ;
En als men dan te famen malt ,
Waer is'et daer men niet en valt ?
Daer ftroo en vyer te famen koomt ' ,
Wat onheyl dient'er niet gerchroomt ?
Nu, Soon! gaet , vordert uwe reys,
En houdt mijn les in uw gepeys ,
En als ghy dan eens weder-keert
Gefont , befet , en wel geleert,
Soo fal men hier, van ftonden aen,
Voor u 't gemefte kallef flaen.
Pudens.

Gewisfelick , defe reys-leste, beftaende in korte
verskens , is van laugh bedencken, en daerom foo
ter loops niet in te nemen ; want (naer ick die
begrijpe) foo fteeckt'er meer in als in een ylen
haringh; ick bidde u, laet my een keersfe aen de
uwe ontfteken , ick wil feggen , laetfe my uytfchryven , foo ben ick geholpen , fonder uw verlies.
Philemon.

Ink ben des te vreden , Pudens, doch met dit
befpreck, dat ghy felt aen-nemen , niet alleenlick
op uwe reyfe de felve vlijtelick in 't werek te
ftellen, maer oock acht te nemen op allerhande
voor-vallende fpreucken en fpreeck-woorden, en de
felve by memorie opnemen , om ons daer van
deelachtigh te maken, foo wanneer ghy weder in
't vader-lant keeren fult ; op dat alto het mes , dat
den appel gefneden heeft (als de kinderen plegen
te feggen), al lacchende mach t'huys komen.
Pudens.

Ganfch ondanckbaer moefte ick wefen , fo ick
fulex op uw begeerte niet aen en nam te doen
fiet deer rnijn handt , ink verbinde my fulex nae te
fullen komen, en neme met een van u mijn affcheyt.
Philemon.

Doet ghy nae uw woort, foo wil ick vertrouwen
dat ghy uwen naem met een letter wel mocht
vermeerdereu , en, in plaetfe van Pudens, Prudens
fult mogen heeten op owe weder-komfte. Maer
dewijle ghy my. vermaent hebt geen broot voor
vrienden te willen fparen , foo moet ick, voor mijn
affcheyt, u onder andere mede deelachtig maken
van een vreemt geval, dat ick verftont een reyfenden man bejegent te zijn; waer op ick een feker
bedencken t'anderen tijde gehadt, en op 't papier
gebracht hebbe; ontfanght dat by gefehrifte voor
een Vaer-wel-gifte op defe uwe reyfe, ende voor
al op de groote reyfe van hier in de andere
werelt ; en op dat ghy de meyniuge des te beter
vatten mogt , foo wil ick 't u eenmael voor-lefen ;
de galin van de ftemme kan al mede wat geven :

Toft t'en ofte.
1) Si es nuicts to fail tee pas
2) D'un niauvais hofte
Aux coups to te hafarderas.
4) Buone parole, ma guards la borfa.
Bourfe slobs, tefte defcouverte.
3) Una aguia para la bolfa ,
Une aiguille pour la bourfe,
Et deux pour la bouche.
I dos para la boca.
6) Ne te fie en nul d'aujourd'huy
5) Cortefia de boca vale molto , poco cofta.
Si de fel n'as mange un muy.
Courtois de bouche, main au bonnet, pee coufte & bon eft.
7) Even dit felve is gemerckt geweeft by Antigonus Koninck van Macedonian; want op een tijt , ale Philippus fijn Pone by den Fourrier-meefter te wege hadde gebragt dat hem herberge
was aengewefen , ten huyfe van feeckere weduwe, drie fchoone dochters by beer hebbende ; den Koninck, den Foureerder voor-nemende, geboot hem fcherpeliek dat hy den jongen Prince, fijnen
form , dadelick uyt foo engen plaetfe in een ruymer gelegentheyt foods doen verhuyfen en dat hy, van des te doen geenfins in gebreke en foude blyven. De wijfe Vorft gingh hensfeliek en
ale ongemerckt voorby 't gene by wel wilts dat fijn foon voor hadde, en nam de verauderinge van fijn herberge opts engte van het buys, daer de weduwe met haer drie dochters in woonde ,
wetende , wat'er uyt foo see by-een-wooninge te verwachten ftont. Plutarehus in Apopht.
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SENSIM & SINE SENSU.

Terwijl een rap gefel, met onvermoeide gangen ,
Sich op een verren wegh tot reyfen had geftelt,
Soo wort by van den flaep in feker wout bevangen,
Vermits de fwarte nacht omvingh het ganfche velt;
Dies foeckt hy daer ontrent waer hem tot raft te geven ,
Om, door een foeten flaep, te krijgen nieuwe kracht;
Hy vint, benevens hem, een plaetfe wat verheven ;
Hier kies ick (feyt de vrient) mijn bed voor defen nacht
Hy meynde, dat hy fagh een heuvel op den velde,
En fiet, een Schiltpadt fat gedoken in het fant 1);
Hier op was, dat de man fich om te ruften ftelde,
Vermits hy daer ontrent geen beter plaets en vant.
De Vrient, foo haeft hy fat, begon terftont te flapen,
Gelijck men in 't gemeen met moede leden placht,
Het beeft rijft onder dies om fijnen koft te rapen ,
En gaet een ftaegen tret bynae den ganfchen nacht.
Als nu de guide fon quam weder aen-gereden,
En dat met een de flaep den jongelingh verliet,
Soo ftelt hy fijnen gangh om vorder aen te treden,
Maer hy en kent het lant, hy kent de wegen niet.
Hoe (feyt hy) droom ick dan? of ben ick buyten finnen?
Of is op eenen nacht dit ganfche wout verdraeyt?
Wat vreemdigheyt is dit? Wat fal ick gaen beginnen?

Waer dat ick henen keer, my dunckt ick ftae bekaeyt!
Waer is de groote rots , die aen den weghe paelde?
Waer is het fchoon gebou , dat lagh ter rechter hant?
Waer is'et al te mael? dus ftont hy vaft en maelde
Tot dat hy op het left de rechte gronden vant;
Tot dat hy kent het beeft daer op hy quam gereden ,
En al den handel !let door klaerheyt van den dagh;
Doen wift de Jongelingh , doen wift hy eerft de reden,
Waerom hy niet en vint dat hy te voren fagh.
Let, vrient! wat dit beduyt, het fal u mogen ftercken:
De Man is yder Menfch; de Schilt-pad is de Tijt;
De flaep ons dom verftant, dat niet en kan bemereken,
Hoe vaerdigh even ftaegh ons Leven henen glijt :
Dit heb ick eens geproeft , al over langh geleden,
Ick quam doen metter haeft te Leyden in de ftadt,
Daer gingh ick langen tijdt door al de ftraten treden ,
En waer ick andermael eens goede vrienden hadt;
Maer wat ick foecken mocht, het eynde was verioren ,
Een yder was verhuyft , of in des doots gebiet;
My docht de ganfche ftadt en was niet als te voren,
Want binnen Leyden felfs, en vont ick Leyden niet.
Eylaes! terwijl de menfch gaet hier en ginder woelen
Ontflipt hem even-ftaegh, ontglipt hem menigh jaer;

1) Staet te letten dat in heete holden Schilt.padden zijn die meer ale een menfche konnen dragen , en daer mede voortkruypen , gelijk geloofweerdige lieden , die fulcks fegghen gefien
te hebben , kronen getuygen.
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Wy werden out (och arm !) oock fonder ons gevoelen ,
En veel-tijts als men 't is , dan wort men 't eerft gewaer.
D'uur-wyfer gaet geftaegh , men feet hem niet bewegen,
De boom , wel eer een rijs , wort ongevoelick groot;
't Is even met de menfch , 't is even foo gelegen ,

Met dit befluyt beflnyte ick, en met dit eynde eyndige ick miju reden, weerde Pudens, en wenfche u
goede reyfe met een geluckige wederkomfte; en voor
bet lefte, oin tusfchen ernft wat jocks te vermengen :
Waer dat ghy reyft in eenigh lant,
Soo hebt geduerigh byder hant
Uw mes , uw fles , en oock uw tes ,
Dat is al med' een nutte les.
Pudens.

Fen ilaep , een diepe Ilaep, die leyt hem nae de doot.
Mijn ziel, wilt ghy verftaen hoe nae wy fijn ten ende,
Hoe nae wy zijn vervoert tot in des doots gevaer,
Keert u eens om en om , en telt al uw bekende :
Al die ghy niet en vint , die roepen u tot haer.

Een willigh paert en met men niet over-rijdeu.

wijl

En Italie it y a trop de feftes ,

Ghy verlieft een mijl.
Au vefpre lone l'ouvrier,,

Trop de teftes, & trop de tempeftes.

Et au matin l'hoftellier.
's Avonts kent men den arbeyder,

en 's morgens

een weert.

En Cypre it y a trois (holes a bon marehe: fel
Qui bien & mal ne pent fouffrir,

fucre, putains.

A grand honneur ne pent venir.

Sout , fuyeker , en hoeren ,
Kan men goet koop uyt Cypers voeren.
Op een witteu Spanjaert, en op een fwarten
Engels-man, ftaet te letten.
In Engelant, als een man fijn vrouwe over tafel
toe-drinckt , dan wenft hy, alfoo men daer feyt ,
dat alles wel.gaen mochte; maer als 't de vrouwe
aen haven man brengbt , dan houdt men dat alles
wel is, en dat de gaften, by den man in-gebracht ,
wel-koom zijn; ende daer op neemt dan yder fijn
hoet af.

Kunt ghy niet lijden goed en quaet ,

Dedans un eoffre fans ferrage ,
Ne doit on mettre fon bagage.
Zijtge

Porta itineri longisfima.

al waer ghy reyfen meught ,
Het befte reys-gelt is de deught.

buyten de poort is ceu goede dagh reyfens.
Waerje uyt de poort
Soo rochje voort.
Avec le florin, cheval, & latin,

Cent Flamens, cent coufteaux.

Par tout qu'on va on trouve le chemin.

Cent Francois, fans coufteaux.

Een peert , en gelt , en goet latijn ,

Die reyft magh vragen

Chi vuol ander falvo per it mondo , bifogna haver

De

kunft vint gunft, waer dat men gaet,

Terwijl een dwaes verlegen ftaet.
Indien ghy zijt geneyght te reyfen,
Soo wilt op defen regel peyfen
Gewent uw tonge wel to fpreken,
En feght niet yder fijn gebreken ;
Seherft niet to vry,, want 't is ontfiet,
Voor al foo ghy ' t u meerder doet.
Facundus comes in via pro vehiculo eft.

op de baen
Beneemt de moeite van het gaen.
Petit cheval, petite journee,
Kleyn paert
Kleyne dagh-vaert.
Een foete prater

I

Hondert Schotten , twee

Want die 't ontfiet

Non bibis : at commedis, Flandre, bibifque bone.
Siet vrient, dat dienje wel to weten:

prife la mer, mais liens A

la terre;

loue les montagnes, mais aime les valees.

te zijn van ongeval ,
Soo prijft den bergh, en bout het
En zijtge van een goet verftant ,
Soo eat de zee, eu blijft te lant.

Om vry

dal ;

faict bon aller h pied, quand on a le cheval par

la bride.
't Is goet te voet gaen opter heyden
Voor

hondert mesfen.

Nil commedis, Germane, bibis: fed commedis Angle,

En voyageant

Il

Hondert Francoifen , fonder mesfen.

In fehuyt en wagen ;

En leert'et niet.

fpalle di camel°, e gambe di cervo.

Qui art a ii Rome va.

Hondert Nederlanders, hondert mesfen.

Wer fich fragens fchanaet, der fehiimet fich lernens.

occhio di Falcone, l'orecchio d'afino , bocea di porcello,
Wilje reyfen door het lant?
Hebt vijf dingen byder hant :
Hebt voor eerft een efels oor,,
Dat is: paft op uw gehoor ;
Hebt het ooge van een valck ,
Dat is : let op menigh fchalck ;
Hebt de beenen van een hert,
Datje niet gevangen wert;
Hebt dan noch een verckens muyl ,
Dat's gefeyt : 0/Ade geen vuyl ;
Hebt voor al een kernels rugh
Voor geluck en ongeluck.

Cent Efcosfois , deux cent coufteaux.

Dat breught een lantfert over Rhiju.

Optimum viat cum, pietas:
Reyft, vrient,

wijs of zijtge lot,

Hebt geen koffer fonder flot.

Tot

te veel feeften ,
Te veel hoofden , te veel tempeeften.
In Italien fijn

Soo wacht voor u geen hooger ftaet.
De goede Pudeus , om fich van fijne belofte te
quijten , heeft op fijn reyfe waergenomen , niet
alleenlicken alle voor-vallen , goede fpreeck-woorden , maer oock onder de felve verfcheyde aerdige
fin-fpreucken , verbloemde manieren van feggen ,
foete rijmen , klippel-verskens , en diergelijcke , al
famen de fpreeck-woorden feet naeburigh zijnde ,
en in ale manieren dienftigh en leerfaem voor alle
gelegentheden van menfcheu. Hy deelt u des
mede , vrienden , en dat met ordre , en voor eerft
noch defe volgende reys-fpreucken :

e. poivre

Het wit en het (wart heeft Venetien gemaeckt ;
dat is : kottoen en peper.

Jou loofe a mile.
Staet maer een

Le blancq & le noir out faict Venife,
& cotton.

Stay a while

Hondertfoudigen danck , vriendelicke Philemon,
nu met woorden , en hier namaels , foo ick kan
//letter daet ; blijft ondertusfehen Gode bevolen.
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die haer peert daer nevens leyden.

Jucundisfima navigatio juxta terram , ambulatio juxta
mare.

kan drincken fonder eteu,
Een Engelsman eet fonder drincken,
Een Nederlander laet hem infchineken ,
Maer eet des efter niet to min.
Wie doet nu belt naer uwen fin?
De Spanjaert fchijnt wijs, en by is 't niet.
De Franfman fchijnt geck, eu hy is 't niet.
D'Italiaen fchijnt wijs, en by is 't.
De Portugijs fchijnt geck, en hy is 't.
Een Duyts

Qui vent belle femme querre
Prenne un vifage d'Angleterre ,
Qui n'ait point mammelles Normandes ,

vermaeck iu vant
Was zeylen by het lant,
En rijden op de ftraut.
Als men moede rijdens is, dan is 't goet te voet gaen.
Laet u in geen engte klemmen ,
Kieft veel eer de ruyme baen ;
Nevens 't (chip is 't goet te fwemmen ,
By den wagen Poet te gaen.
Rijt voort, maer det om.
Een goe weg om ,
En is geen krom.
Die over 't melcken ftadigh gaet,
Moet weten wat de klocke flaet.
Daer ick

A Bologne it y a plus d'attrappes que des fouris.
Te

Bologne fijn meet vallen als muyfen.

Niais bleu un beau corps de Flandres ,
Ente fur un cu de Paris ,

Ii

aura une femme a fon advis.

een ruftigh wijf ?
Neemt eeift uyt Nederlant het lijf,,
Neemt dan noch tot fo weerden pant
Het aengefieht uyt Engelant,
En vorder noch, geloofje my,
Een tough uyt Brabant dient'er by ,
En doeter by een Hollants hert
Dat nief te light verilingert wert;
Maer fooje wilt den hooghften prijs
Soo haelt de billen van Parijs.
Voeght dit by een, geminde vrient,
Soo hehj' een wijf gelijok u dient.
192
Wilt ghy een hups ,
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Tot befluyt voeg'ick bier by de verfeheydentheyt
van vier natien van Europa , in dit volgende gedicht van Salufte de Bartas kortelick en bondelick
begrepen:

Niet veel te feggen,
Maer houwen en beleggen.
Eerft in de boot keufe van riemen.
Veel vlaggen ,
Luttel boters.
Vuyle gronden bederven den kabel.
Duer te zijn is onverftant ,
Duere fchipper blijft aen lant.
Als 't diep verloopt verfet men de bakens.
De zee
Maeckt dwee.
Daer komt wel water daer watergeweeft is.
Goede wint
Goet ty.
Die niet gereet en is, verlet geen ty.
Wachtje voor de gijp.
Een vrouwen hayr treckt meer als een
Hou vaft, en belegh. (maers-zeyl.
't Is goet roeyen onder 't zeyl.
De befte ftuer-luy fijn aan lant.
De derde ftrenge houdt den kabel.
Roept geen haringh eerfe in 't net is.
Man te roer, wachtje voor de ly.
't Moeten hooge maften zijn, die by
('t fwerck zeylen fullen.
Een man over boort, een eter te min.
Een goet zee-man valt wel over boort.
't Zijn netten van een engh beflagh,
Daer geen ael door de maes en magh.
't Moet al fomtijts een rack in de
(wint zijn.
Voor wint en voor ftroom is 't goet zeylen.
Nae hooge vloeden laege ebben.
Aen een kranck toutjen moet men
(fachtjes trecken.
't Magh vloeyen, 't magh ebben,
Die niet en waeght, en fal niet hebben.
Elck vift op fijn gety.
Elck moet visfen op fijn water.
Het magh vloeyen, het magh ebben,
't Groot fchip wil groot water hebben.
Dit leerd' ick left van onfe gaften,
Op een fchip geen twee groote maften.
Als kock en bottelier left eens te fa(men keven,
Doen hoord' ick onder wien de boIn voorfpoet
(ter was gebleven.
Is toe-lien goet.
Hout het fchip middewaters.
Rept handen en voeten,
Godt fal 't verfoeten.
Men moet feylen terwijl de wint client.

Mefine ne voit on pas, entre noes qui vivons
Quail peile-mellez, & qui Manures n'avons
Pour partage h pen pres qu'une motte de terre,
Cefte variete? l'Aleman eft en guerre
Courageux, mais venal, l'Hifpaignol lent & fin.
Le noftre impatient, & cruel le Latin;
L'Alleman en confeil eft froid, le Romaiu Page,
L'Hifpaignol eauteleux , & le Francois volage;
L'Hifpa'grtol mange pea, le Romain nettement,
Le Francois vit en Prince, en ruftaut l'Allemand;
Le noftre eft doux en mots, l'Hifpaignol fier & grave,
L'Alleman rude & fimple, & l'Italien brave;
L'Ibere en habit propre, impropre le Germain,
Inconftant le Francois, fuperbe le Romain.
Nous bravons l'ennemy,, le Romain le caresfe,
L'Hifpaignol oncq ne l'ayme, & l'Alleman le blesfe;
Nous chantons, le Thufean femble a pen pres beller,
Pleurer le Caftillan, le Tudefque hurler.
Le noftre marche vifte, en fier cocq le Tudefque,
L'Ibere en bateleur, en beuf le Romanefque;
Noftre amoureux eft gay, le Romain envieux,
Superbe

, l'Hifpaignol furieux.

A weary horfe loves more a fool eftable, then a
faire way.

Eeu vermoeyt pecrt fiet liever een vuylen ftal
als een fchoonen wech.
Qui va par champs fans argent, fe fourvoye.

buytens lank niet heeft ten beften ,
Verlieft wel licht fijn Ooft en Weften;
Dus, vrienden, wort uw beursje plat ,
Keert weder naer uw eygeu ftadt.
Die

Plus vit on
Plus voit on.,

Men leert foo laugh men leeft.

Ondertusfchen Pudens over zee varende, en
over-al foeckende voordeel te doen in 't verfamelen
van goede fpreeck-woorden, heeft oock van de
matroofen eenige fcheeps-fpreucken gehoort , en
fommige met kennisfe daer uyt-gekipt, en defelve
t'fijnen gcbruycke op-geteyckent hebbende , brenght
voor fijn wel-kom mede na 't Vaderlant.
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Die fijn tijtjen weet te gisfen,
En fijn toutjen weet te fplisfen ,
En fijn glas te roere ftaen ,
Magh wel voor een bootsman gaen.
Sanden vei landen ,
Landen verfanden.
Een groot zeyl op een kleyn fchip
Moet in de gront of op een klip.
't Gety gaet fijnen keer,
't En wacht nae Prins of Heer,
Zeylje met een laege fpriet,
Kleyne wint en deertje niet.
't Slinifte dat men vint ,
Is ftil en in de wint.

Haelt nw zeyl niet te hoogh.
Gaet niet fcheep fonder beschuyt.
D'onbefochte
D'onbedochte.
Wat men niet befuert, befoet men niet.
Groot fchip, grof water.
Groote visfchen, groote netten.
Soo voor, foo nae.
Hooge klimmers en diepe fwemmers
(flaen -meeft qualick.
Een goet visfcher ontglipt wel een ael.
Stifle waters hebben diepe gronden.
Voor wint en voor ftroom is 't goet
(ftieren.
In troubel water is goet visfchen.
Befoecken is 't naeuft.
Wie foeckt , die vint;
Wie waeght, die wint.
De baet wackert den man.
Rocxken uyt, rocxken an,
Maeckt een fterck man.
Tegen ftroom is quaet fwemmen.
Een die fijn zeyl te hooge ftelt,
Wert licht'lick van den wint gevelt.
Bochtigh yfer kan men rechten,
Maer geen harde wint bevechten.
't Zy waer wy zeylen of laveeren ,
Is Godt met ons, wie kan ons deeren?
Vryhey t
Blyheyt.
Niet langh op een, 't fchip over een
(ander boegh.
Alfo op glafen, poorten, pilaren, fehoorfteenen,
mueren, prieiilen, en andere plaetfen hier en daer
eenige deftige fin-fpreucken, fegh woorden, aerdige
veerfkens, en diergelycke by wylen te vinden zijn,
ofte by yemant als noch gefet fouden mogen wer.
den , foo befchenekt onfe jongelingh, van fijn rey fe
komende , fijne landtflieden met defe na-volgende,
al Nederlants; oordeelende in dufdanige geIegentheyt , met weynigh woorden, by hem geleert le
fPreecken, veel te feggen , den beften llagh to
wefen ; by exempel:
SIN-SPREUCKEN VAN TWEE SYLLABEN :

Lift milt.
Twift
Lijt nijt.
Nijt bijt.
Mijt nijt.
Maet Staet.
Laet quaet.
Doet goet.
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SIN-SPREUCKEN VAN TWEE WOORDEN :

Deught verheught.
Morgen forgen.
Hoeren vervoeren.
Vrouwen verouwen.
Ileeren verkeeren.
Kinderen hinderen.
Giften vergiften.
Kleeren vereeren.
Landen verfanden.
Sanden verlanden.
SIN SPREUCKEN VAN DRIE WOORDEN :

Raet voor daet.
Eer is teer.
't Oogh om hoogh.
KunIt baert gunft.
IJ1 met wijl.
Vol maeckt dol.
Teer nae neer.
Gisfen is misfen.
Goet maeckt moet.
Gunft voedt kunft.
SIN SPREUCKEN VAN VIER WOORDEN :

Heer uyt , eer uyt.
Wat verfeert, dat leert.
Wie mis-doet , die boet.
Veel kals , veel onvals.
Veel grijfe , luttel wijfe.

Dufdanige , lefer,, kondy meer verfamelen , foo
't u goet dunekt; wy gaen tot den gemeeuen en
gemenghden flagh, daer even wel wat in fteeekt :

Wie maer 66n boeckjen heeft gelefen,
Dat placht een neus-wijs menfch te wefen.
Het puntje van een gauwe pen
Is 't felfte wapen dat ick ken.
Soo veel mans zijn in een man,
Als hy vreemde talen kan.
Gemeenlick ftaet een dwaes befchaemt,
Die hooger klimt als hem betaemt.
Als apen hooge klimmen willen,
Dan fiet men ftrax haer kale billen.
Quam nae lijden geen verblijden ,
Soo waer lijden groot verdriet;
Maer nae lijden komt verblijden ,
Acht daerom het lijden niet.
Het is al goet,
Wat dat hy doet
Die men bemint ;

Het is al quaet ,
Een die men haet,
Wat hy begint.
Als my een vrient om leenen bidt ,
Soo weet ick dan voorfeecker dit :
Leen ick hem niet , foo heb ick toren,
En leen ick hem, foo is verloren
Voor eerft het gelt, en oock mijn vrient,
Nochtans en heb ick 't niet verdient ;
Soo is dan heft den eerften toren ,
Als beyde gelt en vrient verloren.
Een peert, een fweert, een lieve vrou,
Leent niemant uyt als met berou.
Indien dat ghy genegen zijt,
In ruft te leven uwen tijt ,
En feght , en fchrijft , en oordeelt niet
Al watje weet , en watje fiet;
Want noyt foo moyen Tonne-fchijn
Daer 't al dient uyt-gefeyt to zijn.
Dat ick fweegh is noyt gefchreven ,
Maer het is'er by gebleven ;
Dan, ick heb wel iet gefproocken
Dat my fuer is opgebroocken ;
't Is dan beter ftillefwijgen ,
Als van fpreecken hinder krijgen.
Oock fteden en rijcken
Hebben hare lijcken.
Berifpt niet Hale dit en dat
Te min foo ghy het niet en vat.
Wat kan een boofe tongh al twift en
(onluft brouwen !
Die gal heeft in den mont , en kan
(geen honigh fpouwen.
't Is beter, van fwijgen
Berou to krijgen,
Als door veel fpreecken ,
Een vyer t'ontfteecken.
Een hont die bijt , en niet en baft ,
Heeft oock de fneeghfte wel verraft.
Al die veel rafen
En zijn rnaer dwafen;
Ghy, zijt ghy vroet ,
Soo fwijght en doet.
Wie kan het rouwen wel te fpreecken?
Sacht leggen doet oock keyen breecken.
Wel toefien, en wel ftille fwijgen ,
Doet iemant jonck en moeder krijgen.
Geen fpies en maeckt foo diepe wonden,
Als achterklap en boofe monden.
Sijn tonge wel te konnen dwingen ,
Ts beter als het konftigh fingen.
Voor hen die gramme finnen krijgen ,
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Geen beter dingh als ftille fwijgen.
Denckt vry, dat hy niet weynigh weet,
Die weynigh feyt, en weynigh eet.
Ick heb'et metter daet bevonden ,
In ftille waters diepe gronden.
Wie fijn fecreet aen iemant melt,
Die is in flaverny geftelt.
Een wijf' en een dwaes, met hun tween,
Weten meer als een wijfe alleen.
Wilt ghy bemint en eerlick leven?
Ick wil u des een regel geven:
Vier dingen dient ghy wel te weten :
Geleden onrecht haeft vergeten,
Ontfangen weldaet langh gedencken,
Geen mensch door achterklap to
(krencken ,
En hebt ghy luft uw leet te wreecken ,
Soo gaet en betert uw gebreecken ;
Want een die betert fijnen ftaet
Doet leet den genen die hem haet.
Al is uw vyant maer een mier,
Noch acht hem als een groufaem dier.
Daer is geen foo kleynen man ,
Die geen hinder doen en kan.
Leert verdragen , fonder klagen , wie
(ghy zijt ;
Die verdraeght , fchoon gejaeght , wint
(den ftrijt.
Weynigh doen , en veel vermogen,
Heeft'er veel om hoogh getogen.
Veel te doen, met kleyne macht ,
Heeft'er veel om laegh gebracht.
Een rijck man, die de vreckheyt quelt,
Is arrem midden in het gelt ;
Fen arrem man , doch wel gemoet,
Is rijck en weeligh fonder goet;
Waer toe dan moeyt' en ongeval?
Vernoeght u, vrient, ghy hebt'et al.
Op fchoone bloemen
Is niet to roemen;
Op fchoone vrouwen
Is niet te bouwen ;
Want beyder eer
Is wonder teer.
Sonder nat is 't quaet to ilijpen,
Sonder handen quaet te grijpen,
Sonder vingers quaet to nijpen,
Sonder lippen quaet te pijpen.
Geen quaet en kan ons overkomen,
Als dat voor quaet wordt op-genomen;
Ghy, duyt dan alle dingh ten beften,
Soo kan geen onluft in u veften.
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Ick heb niet beters oyt gelefen ,
Als wel te doen en vrolick wefen.
Op een menfch die niet en fpreeckt,
IJs dat fonder kraken breeckt,
En een hont die niet en bait,
Hier op dient te zijn gepaft.
Wat men niet en weet te mijden,
Moet men ftil en willigh lieden ;
Want in pijn en ongeluck
Onwil baert den meeften druck.
Wanneer de fchoot ftaet om te vieren,
Dan isfet kleyne kunft te ftieren;
Maer als de noot gaet aen de man,
Dan fiet men wie daer ftieren kan.
Die 't al wil koopen dat hy fiet,
Schoon hy verftaet den handel niet,
En veel verteert op kleyne winfte,
En nimmermeer wil zijn de minfte,
En alle man fijn goet vertrout,
En geen behoorlick boeck en hout,
En felden rekent, weynigh fchrijft,
't Is vreemt foo hy een koop-man blijft.
Die niet en wint, en niet en heeft,
En efter als een gilde leeft,
En noch fijn schulden wel betaelt,
Segh, foo ghy kunt, waer hy het haelt.
Met wijsheyt verfinnen,
Met hope beginnen,
Met gedult verdragen,
Dat's een voet om wagen.
Een die het ftaegh nae wenfchen gaet,
En weet ter werelt goet noch quaet.
Dient Godt vier uyren alle dagen,
Brie uyren voet u met behagen,
Slaept feven uyr of, kunje , min,
Acht uyren let op uw gewin,
Twee uyren mooght ghy u vermaecken,
Of befigh zijn met lichter faecken;
Wilt dus uw dagen leeren fparen,
Soo Cult ghy ziel en tijt bewaren.
Wilt ghy van fonden zijn bevrijt,
Soo ftelt u voor, tot alter tijt:
Een oogh dat uwen handel fiet,
En water over al gefchiet;
Een oor dat hoort het minfte dingh,
Dat oyt uyt uwe lippen gingh;
Een boeck, daer in gefchreven ftaet
Den gront van uwes herten raet:
Soo ghy dit na den eyfch betracht,
Ghy ftelt de fonde buyten macht.
Geluckigh is de mensch, die, als hy
(gaet te bedt ,
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Sijn rekeningh met Godt geduerigh
(effen fet.
Geluckigh is de menfch, die, als het
(licht begint,
In fijn verlichten geeft een nieuwe
(werelt vint,
Hoe hooger bergh, hoe lager dal,
Hoe grooter boom, hoe fwaerder val.
Hoe grooter Staet,
Hoe grooter haet.
Vrient meynjet met het fchaepjen wel,
Soo fcheert de wol, en niet het vel.
Fen hovenier moet fijn gemijt,
Die 't kruyt tot in de wortel fnijt.
Veel en vry boerten is onfoet,
Meeft, als men 't aen fijn meerder doet.
Vrient houdt feer,
Godt noch meer.
Godt wreeckt ,
Daer hy niet en fpreeckt.
Vreeft ghy den blixem of quaet weder,
Soo houdt u laegh, of geeft u neder.
Men fiet'et hier en overal,
Waer hoogmoet komt, daer naeckt
(de val.
De vors fpringht weder na de poel,
Al fit hy op een gulden ftoel.
Het Hof fal naer geen efel vragen ,
Dan als'er facken zijn te dragen.
Dickwils fiet men , dat de fotten
Met de wiife lieden fpotten;
Maer wie fich na wijsheyt ftelt,
Laet de gecken ongequelt.
Hooge vloeden ,
Godes roeden.
Wat is van luft of machtigh goet?
Niet beter als een ftil gemoet.
Soeckt vreught, ftaet, rijckdom, Ooft
(en Weft ,
Uw ziele wel-doen is u heft.
Wat is van rijckdom , luft of eer
Geen ware vreught als in den Heer.
Wilt ghy fijn rijck in 1 orten tijt,
Maeckt u 't begeerigh herte quijt.
Wat mach men van een ouden mensch
(begeeren ,
Hoe ouder vogel, hoe nooder uyt de
(veeren.
Die veel verfets en uytftels vint,
En is tot geven niet gefint.
Segh dit aen vrienden en gebueren :
Die wil befoeten, moet befueren.

Telt den rechter gelt ,
Soo is fijn oir ontftelt.
Doe by een kleyntjen dickwils wat,
Soo wort'et noch een groote fchat.
Spijt gaept wijt;
Nijt, die bijt.
Wanneer de fleutel is van gout,
Waer is'er dan een Plot dat houdt?
Tusfchen hant en tant
Wort veel te fchant.
Geen lain en wort'er goet gefeyt,
Die elders woont en elders leyt.
De wolf ruyft van baert,
Maer noyt van aert.
Dit vond' ick, waer ick immer quam:
Een fchurrift hooft ontfiet de kam.
Doet wel en wandelt in den dagh,
En laet Nijt feggen watfe magh.
Om niet begeert hy wijfen raet,
Die op fijn malle luymen ftaet.
Schriften van fotten
Zijn voor de motten.
Wilt ghy van brieven fijn gedient,
Schrijft door een hood' en niet met vrient.
Wie taerten eet den ganfchen dagh,
Maeckt dat hy niet meer taerten magh.
Geen menfch en late fich vervoeren
Van lachende fchouten , of fchreyende
(hoeren.
Die 't hooft licht fteeckt in alle gaten,
Die kander licht fijn ooren laten.
Geen menfch fiet meer fijn hooftfweer
(groeyen,
Als die met alle dingh wil moeyen.
Indien ghy vreck en gierigh zijt ,
Soo weeft het dan van uwen tijt.
Befiet de luft en haer beleyt,
Niet fo die komt, maer fo die fcheyt.
Niemant wort'er oyt begeckt,
Als een die het aen hem treckt.
Niet en wort foo fijn gefponnen ,
Of ten komt wel aen der fonnen.
Een dien het al na wenfchen gaet,
En weet ter werelt goet noch quaet.
Soo ghy een vrient gerieven kont,
Stelt hem niet uyt, maer heipt terftont.
Als oude honden basfen,
Men dient'er op te pasfen.
Geen oude kat fpeelt met een bal,
Maer loert , hoe fy wat vangen fal.
Wanneer men 't een of 't ander mitt,
Soo leert men, dat men niet en wift.
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Wie vint of wint een waren vrient ,
Die heeft fijn dagloon wel verdient.
Die meer begeert dan hem betaemt ,
Mift dickwils dat hy had geraemt.
Hoe, feet men dit niet menigmael :
Aen Gaeutje ontglipt oock wel een ael.
Hy behoeft een harden fchilt,
Die het al verfetten wilt.
Na groote blijtfchap komt getreur,,
Vreught in het huys, druck voor de deur.
Hafpels in facken, en hoeren in fchuyten,
Die plachten veeltijts uyt te muyten.
Hy doet de goede lieden quaet
Die 't quade fonder ftraffe laet.
Geen nutter dingh voor gramme finnen,
Als ftil te zijn en tijt te winnen.
Onrecht te lijden, en niet te plegen,
Dat acht ick voor een grooten fegen.
Een harde fteen die wet het yfer,
En harde Ilagen maecken wyfer.
Een die 't al heeft na fijnen wensch,
Acht dien een ongeluckigh menfch.
Kunft gaet om broot,
Maer helpt ter noot.
Alle dingen kan men dragen ,
Uytgefondert goede dagen.
Hy die een man was in der noot ,
Die blip wel onder weelde doot.
Geen gout foo root,
Of 't is voor den noot.
't Is even goet wat dat men kan ,
Wanneer 't geluck wil met den man.
Te recht fo acht men 't flimme katten
Die voren lecken, en achter kratten.
Die jocken wil, moet jock verftaen,
't Is anders beter ongedaen.
't Is goet jocken daer goede grout is,
Maer maeck'et dat'et niet te bont is.
Men prijft de dicht-gewolde fchapen,
Want by den ruygen is 't goet rapen.
Om te fnijden in den kaes ,
Dient een wijfe met een dwaes.
Heden koop-man,
Morgen loop-man.
Godt beydt langh,
Maer wreeckt ftrangh.
Een aep wil met een yder gecken,
En fy en kan haer eers niet decken.
Wie fpreeckt , die faeyt,

I

Wie hoort , die maeyt.
Hebt ghy met fpreecken u vergift ,
't Wort met geen fponfy uytgewift.
De feugh mifdoet ,
De bigge boet.
Swijgen en dencken
Kan niemant krencken.
Het leen is voor den outften,
Het gelt is voor den ftoutften.
De naefte in den graet,
D'outfte op de ftraet.
Mannen voor vrouwen
Sullen 't leen behouwen.
Geen moeder maeckt een baftaert kint,
Hoe fy het raept, of waerf' het vint.
Van deught tot deught,
Van vreught tot vreught.
Wat ick vliede, wat ick wenfch,
Wat ick doe , ick vied' een menfch.
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Maer de vangh
Komt verlangh.
De chiens, oifeaux, amours & armes
Pour un plaifir beaucoup de larmes.

Van vogelen , honden, en lichte vrouwen,
Voor een geneughte , duyfent rouwen.
Mit unwilligen hundeu ift nicht gut jagen.
Wenn der hund nicht luftigh ift zum jagen , fo reitet er auf dem hindern.

Daer baet geen fmeeeken, bidden, of vragen ,
Met onwillige honden is 't niet te jagen.
Every bird is knouwn by his feather.
A petite occafion
Prend le loup le mouton.

Wanneer de wollif honger krijght,
't Is noodigh dat het fchaepjen fwijght ;
Want al en bleet'et niet to veel,
Hy grijpt het beesjen by de keel.
PEERDEN
caval tanto val , quant' egli va.
Freno indorato non megliora it cavallo.

Een goet peert is een edel have,
Is 't reyn van hayr, van beenen gave.
De tout poil bon cheval.

In al hayr mag wel een goet peert fteecken.
't Is om Met gefleuyt, als 't peert niet pisfen en wil.
Bon pied, boa mil.

Onfe jongelinck eyndelick to lande komende,
vermoeyt van de ftuerheyt der zee, begint van
peerden, honden, jagen ende vliegen geerne te
hooren , en felfs fmakelick te fpreken ; uyt welken
handel hy de volgende fpreeck-woorden heeft geleert , en tot fijn eygen ende andere vrienden gebruyck , hier aen-geteyckent:
Hy is een dwaes ,
Die om cell haes
Veel fmerten lijt,
En noch een peert,
Veel ponden weert,
Den hals af-rijt.
Wie in de fomer vift, en in de winter vinekt ,
't Is vreemt indien het vlees hem in de kuype
ftinekt.
Wie 's winters vinckt, en fomers vift,
Hoe veel hy vanght, 't is meer gemift.
Wilt Efaus ftaet voor u niet kiefen ,
En fegeu voor de jacht verliefen.

Caval corrente, fepoltura aperta.
Chi corre in pofta,
Con la morte fchorza.
Cheval de paille,
Cheval de bataille.
A cavallo chi non porta fella ,
Biada non 6 crivella.
Trotto d' afino poco dura.

HONDEN:
Qui tue chat ou chien,
Ne faift pas Bien.
Canis domi ferocisfimus.
Canes panes fomniant.
Canis timidus vehementius latrat quam mordet.
Die hunde die viol bellen, beisfen nicht.
Ogni trifto can mena la coda.
Can vecchio non baia indarno.
Non fi da tanto pane al cagnuolo quanto la fua
coda dimanda.
Chien fur fon furrier eft hardi.

Venator tenerre conjugis immemor.

Vliegen en jagen
Sijn vrouweplagen.
Een Haes, een Ree , een Swijn ,
Diefe vanght maeektfe zijn.
Sic venare rex , ne regni negligantur munia.
Zijt ghy een Prins, jaeght niet foo fterck ,
Dat

ghy verfuymt uw eygen werek.

Carezze di cane,
Cortefie di puttane,
Inviti d'hofti,
Non puo far che non ti cofti.

Als ghy getoeft wort van een

En dat eon hoer u vrientfchap doet,

Denckt vry dat u dat koften moet.
Can che abbaia non morde.

Mieux vaut meftier
Que efprevier.
't Is voor uw huys een vafter hick
Eeu

ambacht, als een grage valck.

Es ift alle tage jage-tagh ,
Aber nit alle tage falle-tagh.

Alle dagen
Kan men jagen,

weert,

En dat een hont u quispel-fteert ,

hondt die men een been ontneemt, en keut
geen vrienden.
Bloode honden basfen veel.
Sy en bijten niet al die haer tanden laten lien.
Beter een hondt te vrient , als te vyant.
Laet, dien het Tuft, te jachte loopen ,
Ghy, hoefje wiltbraet , laefet koopen.
Een

193

770

LIEFDES KORT-SPRAECKE.

AMORIS LACONISMI.

LIEFDES KORT-SPRAECKE.
INLEYDINGE.
Philaretus van Waermont, een foetaerdigh Edelman, in fijn groene jaren de werelt met oordeel gefien en verfcheyde
talen geleert hebbende , is naderhant in fijn vaderlandt gekeert, ende aldaer een geruymen tijdt gebruyckt fijnde geweeft
in verfcheyde eerlicke (doch moeyelicke) bedieningen, was eyntelick van de felve vermoeyt en af-keerigh geworden , en
hadde daerom fich metter woone begeven op feker fijn buyten-huys, in een vruchtbare lant-ftreecke cierlicken opgebouwt,
om aldaer fijnen overigen tijt in ftille befigheyt, buyten nijt en ftrijt, foetelicken over te brengen. Hy dan in dit buyten-seven nu eenigen tijdt getreden wefende, geviel het ontrent den lieffelijcken Meytijt, dat hem in de voorfeyde gelegentheyt eenige fijne vrienden , ende onder de felve een goet aen-tal wel opgevoede jonge lieden quamen befoecken, die hy
op een fchoonen morgenftont (in een venfter leggende) hadde vermerckt eerft te gaen wandelen onder de bloeyende boomen van den aenleggenden hof, en eenigen tijt daer nae fich ter nedergefet onder de nieu-groenende telgen van eenen
jeugdigen linde-boom , op het voorhof ftaende; alwaer de felve onderlinge tot hare koninginne hadden verkoren Jonckvrou
Phronefia van Geeft-rijck , met macht om voor dat mael een iegelick op te mogen leggen foodanigen laft ende bevel, als de
felve foude mogen oordeelen tot de meefte vermakelickheyt van 't gefelfchap te fullen dienen : in welck ampt de voorfz.
jonckvrouwe Phronefia (na eenige heufche verontfchuldinge) getreden fijnde, was befigh aen den defen en den genen vaft
't een of 't ander te gebieden; hier door began in 't gemoet van Philaretus (dit hoorende en fiende) eenige genegentheyt
t'ontftaen om fich by de voor-feyde jonge lieden te vervoegen , ten eynde om mede wat goets en wat Poets onder de felve
voort te brengen, na voorvallende gelegentheyt; alles ten eynde om aen de voor-feyde fijne gaften te betoonen, hoe aengenaem hem der felver gefelfchap moefte wefen, dewijle hy, als tegen fijnen aert en jaren, fich onder de jonge lieden
quam vermengen. Hier op dan beneden gekomen fijnde, ende het gefelfchap naerderende, is hem van twee fnege jonge
lieden (fich van den hoop af-fonderende) de wegh heusfelick af-genomen, doende de felve aen hem verfoeck, ten eynde
hy de tegenwoordige vergaderinge wat by wilde wonen, ende met fijn bevallick gefelfchap wat vermaecks aen-brengen.
Soete jonge lieden (antwoorde Philaretus,) dat ick hebbe en paft niet op defe gelegentheyt, en dat hier wel pasfen foude
dat en heb ick jegenwoordelick niet; laet my daerom aen my felven , en onderhoudt malkanderen , als ghy begonnen
hebt; vogelen van eender veeren dienen belt te famen. Neen, Heer, , antwoorde een van de by-ftanders, dit en is geen
haven om foo voor-by te zeylen fonder tol te betalen: heb ick niet van wij fe lieden gehoort dat het de befte flagh van
jonge lieden is, die foo wat van den ouderdom al-reets in fich vertoonen ')? Ende wederom, dat het wel de bequaemfte foorte
van oude lieden wort geacht, die noch foo wat van de jonckheyt aen fich hebben behouden Dit gebeurende, ende defe
woorden noch niet ge-eyndight zijnde , bevont hem Philaterus omcingelt en als belegert van een groot deel van 't gefelfchap, alle gelijckelijck het felve verfoeck met eenparige begeerten ernftelick aendringende: des hy fich eyndelick liet gefeggen , ende met eene de koninginne eerbiedelick gegroet , ende de handen gekuft hebbende , fette fich neder nevens Juffrou
Virginia van Bly-leven, verwachtende op wien de bevelen van de koninginne fouden komen te vallen, ende wat de felve
foude uyt-brengen. De koninginne, niet laugh hier na haer oogen Ilaende op Philaretus, begon te feggen : nadien tot
haerder kennisfe was gekomen, dat hy, onder andere goede faecken, in fijn reyfen naeukeurigh was geweeft om voorraet
op te doen van allerhande aerdige Spreucken ende Spreeck-woorden, die hem hier en daer onder andere natien waren voorgekomen , dat foodanige Spreucken kort en fcherp zijnde , ende in weynigh woorden veel begrijpende , haer bevel was dat
hy ten goede van dat Poet gefelfchap foude aenvangen uyt te brengen, ende te befchryven de rechte Minne-plichten, beyde
voor jonge vryers ende jonck-vrouwen , en dat alleen door Spreeck-woorden en foete Spreucken om alfoo eens in een Kortfpraecke te mogen fien , dat foo veel aerdige geeften in 't lange voor-defen hebben voor-geftelt.
Philaterus, fich willende verontfchuldigen op fijne jaren, kortheyt van memorie, en andere ongelegentheden meer, wert
met gemeene ftemmen verwefen tot gehoorfaemheyt , invoegen dat hy, fiende hoe dat hy gefcheept was, en dat hy den
bal fpelen moefte foo die lagh, den voorfz. laft eyndelick heeft aengenomen, met verfoeck nochtans dat hem tijt fou worden toegeftaen tot den naermiddagh, om fijne memorie middelerwijle op die gelegentheyt wat te mogen ververfchen . Het
1) Ut adolefeentem , in quo aliquid fenile, fie fenem in quo aliquid eft adolefeentis , probe.
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welck hem by alien zijnde ingewillight, heeft fich terftont daer na aldaer een dienaer gevonden, die hen alle verfochte
tot het middagmael te willen komen; waer mede het gefelfchap van daer gefcheyden , ende de maeltijt korter hebbende ge-

maeckt, als naer gewoonte, heeft fich des naermiddaghs ter beftemder plaetfe in yollen getale laten vinden , alwaer Philaretus in 't midden gefeten zijnde, ende een fchriftelijcke memorie, tot fijn behulp , in de hant hebbende , aldus
began te fpreecken :
Al is'et fulcx, foete jonge lieden, dat ick mijn
hooft rontonn befteken vinde, niet met verfche
rofeu, na den aert van defen lieffelicken Mey-tijt ,
maer met rechte kerckhof-bloemen, dat is: met
menigte van grijfe hayren, na de gelegentheyt
mijner jaren ; evenwel nochtans, alfoo ick door
uwe tegenwoordigheyt in my felven gewaer ben
geworden foo eenige, 'k en weet niet hoedanige,
jeughdige invallen en gedachten, foo ben ick
geuegen geworden het verfoeck, by u lieden aen
my heden gedaen, nae te komen, ten beften dat
ick kan, en tot bericht van houbare en hou-nutte
jonge lieden te openen foodanige aenmerckingen
als ick uyt fpreucken van verfcheyde volcken
t'anderen tijden hebbe uyt-gevonden: oordeelende
mijns plichts te wefen, dat ick een yder in defe
gelegentheyt aenwijfe den wegh, dien ick, na
dwalen en malen , eyntelijck hebbe geoordeelt den
beften te wefen. Van droomen te fpreken , is
wakende luyden werck. Ick kome dan tot de
fake, en fegge dat een vryer, een vry-heer wefende
van fijne jeught, eu een vrijfter, vry teer zijnde
in hare jeught, beyde vry wat berichts van doen
hebben ontrent het beleyt van hare jeught: een
vryer om zijn vryheyt wel te gebruycken; een
vrijfter om haer teerhqt uiet te misbruycken.
D'onbefochte , d'onbedochte, feyt men van outs,
en 't is de waerheyt, want fpreeckwoordeu zijn
dochters van de dagelijckfche ondervindinge. Wel
aen, ick ben gefint bier toe wat te feggen, maer
op bet kortfte dat ick kan; een greyntjen pepers
is beter als een mande vol pompoenen.
Maer hoe eel.
Niet hoe veel,
Maer hoe reyn.
Niet hoe kleyn,
En in alle maniere:

panden ,
Niet en gaet voor d'eerfte trou.
Yder wicke dit foo 't hem goet dunckt ; voor
my, ick en fal jegenwoordelijck niet ftaen als op
het eerfte, en hoe men gevoegelickft daer toe geraken kan. En daer toe fegh ick dit, als tot een
inleydinge :
Een dief vond' Eat een open kilt,
Indien by alle dingen wift;
Een vryer kreegh wel haeft een vrou ,
Wift by flechts waer by vryen fou.
Wat raet dan om dit te weten? vragen de
vryers. Ick antwoordde, dat hier te lande onder
de jonge dochters in 't gemeen geene of weynige
te vinden zijn, die niet en hellen naer een goet
gefelfchap ; dewijle men de felve in bare vryheyt
laet, fonder dwangh ofte aenradinge tot kloofterleven. Wie van de felve en feyfer niet t'eeniger
tijdt , ten minften in haer felven :
D'eerfte ziju de befte

Moriar , nifi nubere dulcius eft.
Heureufe vrayement eft la vie
De la femme, qui fe marie ,
Et a trouve un bon efpoux ;
Je meure , fi cela n'eft doux.

Omne adeo genus in terris , hotninum ferarumque
Et genus tequorum, pecudes , pictreque volucres
In furias ignemque ruunt.

chi n'ha avuto due, merita una di pazzia.

gehad, verdient een kroone
van lijdfaemheydt; die'er twee heeft gehadt, verdient'er een van dwaesheyt.
't Is een Frans woort:
Die een wijf heeft

Le premier mary eft amy, le fecond mary eft mary,
le tiers eft maiftre.

De eerfte man is een orient, de tweede man is
een man, de derde is een meefter.
Sommige onder ous gaen verder , en feggen:
Eens te trouwen , is nootwendigheyt ; tweemael
is malligheyt; driemael, is dulligheyt.
Wat my belanght , ick houde dit voor waerachtigh :
Als van twee gepaerde fchelpen
D'eene breeckt, of wel verlieft;
Niemant fal u konnen helpen
(Hoeje foeckt, of hoeje kieft)
Aen een, die met effen randen
Juyft op d'ander pasfen fou;

Bleycke verven
Paren of fterven.
Isfe kloeek van leden, houdt feker,,
Dat

foo een Amazone eenen Alexander verwacht.
Isfe bloofende, en wel gedaen ,
On pent Bien voir a fa couleur,
Quelle pent eftre fa douleur.

aen haer gelaet
Dat zy het minnen niet en haet.
Isfe fieckelick, fy denckt misfchien:
Men kan wel lien

S'il faut mourir nn jour,
Je veux mourir d'amour.
Wanneer het immer wefen moet ,

Wenfchen om te zijn gepaert ;
Waerom mijne jeught gefpaert ?
Jufqu'a la forinie,
Tout vent compagnie.
Cceur fans flame ,
Corps fans ame.
Al is de mier
Het minfte dier,,
Noch wil het paren:
Een rijpe maeght,
Naer eyfch gevraeght,
Sal die haer fparen?
Laet dan een jongelinck geene van alle in fijne
iubeeldinge bier van uyt-nemen; en daerom : isle
jonck, vryer, daer ghy het oogh op hebt, foo ftelt
het vaft, dat:
Jonge jaren
Willen paren.
Begintfe wat aen te komen, denckt dat ghyfe in
haer felven hoort mompelen:
En efperant mieux,
On devient vieux.
Met beter te hopen
Is de tijt verlopen.
En

Demande le mafle.

De minne-doodt is

Les plus courtes follies font tousjonrs les meilleures.

CM ha avuto moglic, merita una corona di patienza;

wangen
Koomt van eenigh foet verlangen.
Fine paiie,

van de zee,
Al de vogels van het wont,
Wenfehen om te zijn getrout ,

malligheden zijn altijts de befte.
't Is een Italiaens feggen :

Pafles couleurs, defirs mal accomplis.
Vrijfters, 't bleyck van uwe

Al het kleyn en groote vee,
Al de visfchen

De kortfte

ridderlicken ftaet,
Soo voel ick dat mijn jeught al vaft daer henen gaet:
als eens, op foodanigen ongelegentheyt , een voortreffelijcke jonckvrou klaegelick wort gefeyt gefproken te hebbeu.
Isfe teer, fwack en bleyck? denckt dat fe bequamer is om het pack der liefden, als om meulefteenen te dragen. Gelooft de medecijnen en natuer-meefters , die hier in klaer fpreecken, en zijn
gewoon te feggen:

Terwijl ick wacht een man van'

vry niet fonder reden:
De demain a demain le temps s'en va.
un mary qui foit chevalier,

En attendant

Les tetins me pendent jufqu' au brevier.

wonder foet.
Isfe weeligh en luftigh,

Malaifement pent durer le rosfignol en cage.

acht'et pijn
Laugh in de kooy te moeten zijn.
Isfe fwaermoedigh en dickwils fuchtende,
Een wilde vogel

Un foupir
Won fouvenir.

Maeghde-fuchten
Zijn maer kluchten.
Denckt datfe feyt, of ten minften denckt:
Soupir d'amour Dieu vous convoye,
Oa ne puis eller vous envoye.

Soet fuehtjen , vlieght eens

by den man ,
Dien ick nu niet gensken kan.
Isfe hoogh-dravende en moedigh, feght vryelick:
Matrimonium, ad majors tendenti , decus ac robur.

(tact, of eer, of glans,
De luyfter komt u van de mans.
Isfe neertlachtigh , en kleyn in haer oogen,
Maeght , wilje

Humilis mens apta marito eft.

Een nedrigh hert is voor een man
Soo nut, als iet dat wefen kan.
Isfe qualijck gehouden by een ftief-vader, ftiefmoeder, of diergelijcke,
Of iemant deur of venfter fiuyt,
Die qualick is, die wil'er uyt.
Eft mihi namque domi pater, eft injufta noverca.

Stief-moeder is een hatige naem; een jongen
werpende op een tijt na een bout, en rakende
zijn ftief-moeder, riep dat'et niet al mis en was.
Een vreemt feggen
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Isfe wel by een broeder, of andere goede vrienden, ick weet daer zijnder die feggen derven:
E meglio nna cattiva parola del marito, ch'una buona

Wy feggen daerom by goet gevolgh , met de
Latiniften :
Noveris, quam amare velis.

Kent , en verfint ,
Eer datje mint.
Of met den Spanjaert :

del fratello.

Al beter van een man bekeven,
Als by een broeder wel te leven.
Ghy daerom, tot befiuyt: ftelt vaft met den
ouden leermeefter van defe kunft:
omnes
Posfe capi. -Peen vogel, wilt vry netten hangen ,
Of hy en ftaet te zijn gevangen.
Nu vorder tot de fake felfs:
Soeckt ghy een wijf na uwen wenfch,
Gaet niet voor eerft tot eenigh menfch;
Godt is de vinder van de trou,
Gaet, eyfcht van hem een goede vrou;
En krijght ghy die, foo geeft hem eer,
Want 't is een gave van den Heer.
Maer als ick van een goede Vrouwe fpreecke,
ick en verfta geen volmaeckte. D'Italiaen feght
wel :

Ante que cafes,
Mira que hazes,
Que no es nodo , que defhazes.

Eer dat ghy gaet
Ten echten ftaet,
Let op uw faken;
Want 't is geen bent,
Die metter hant
Is los te maken.
De Franfche kleermaker feyde wel :
Mefurez trois fois, avant que tailler une fois.
Qui fe hafte en cheminant,
Se fourvoye bien ,fouvent.

ghy wat maecken,
Meet wel uw laecken
Eer datje fnijt;
Hy kan licht dwalen
Uyt fijne palen,
Die haeftigh rijt.

Wilt

Ogni donna e vacca
A qualche tacos.

Koeyen hebben plecken,
En vrouwen haer vlecken.
Wy noch beter :
Wie peert of wijf foeckt fonder gebreecken,
Die mach het werck wel laten fteecken,
En dencken dat hy bed en ftal
Voor eeuwigh ledigh houden fal.
Maeckt vry uw rekeninge daer na : anders gewisfelijck ghy fult u vergisfen. 't Is feecker, en d'ervarentheyt leert'et :
Geen foo fchoonen (chip, of 't heeft een pompe.
Het tweede dat hier te doen is, leert ons de
Franfman:
Entreprendre avec prudence,
11 fact

Pourfuivre avec efperanee,
Supporter avec patienee.

wijfheyt te kiefen,
Geen moedt verliefen;
Maer ftaegh volherden,
Soo fal 't eens werden.
Laet ons van elcx in 't byfonder wat feggen; eerft
nopende 't beginfel, of het fchoon de waerheyt is,
Met

Asfes demande, qui bien fert.
Dat is :

Heufelick toegefien , genoegh gebeden is, en dat
een die wel dient, met ftil-fwijgen eyft.
Nochtans een iegelijck (aen Wien het ernft is)
dient te fpreken en root te gaen (als 't tijt is.)
Want:
Il mal crefce , h chi l'afconde.

Verfwegen quaet
Blijft fonder raet;
Verborgen pijn,
Geen medecijn.
Oock •
Die fchamen, en mijden,
Steen veel ter zijden.
Nopende de verkiefinge, en hoe die te doen is,
daer aen is vry wat veel gelegen.
Femme & melon
A peine les cognoit on.

Wie kent'er oyt, na rechten eyfch,
Meloenen, en het vrouwe-vleys?

Jamais chofe fe fit bien en hafte, fors que fugir la pefte.
In haeft en kan niet goets gefchieden,
Ten zy dat ghy de peft wilt vlieden.
Niet metter haeft als vloyen te vangen ,
Seggen wy. En met een rijmtjen:
Haeftige (poet
Is felden goet.
Nihil tam inimicum confiliis, quam celeritas.

wel op een faeck wil achten,
Die en moet voor al niet jachten.
Geringe faecken magh men licht over-gaen.
Campernoelj' of Duyvels-broot
Wort in weyigh uyren groot;
Maer een goed' en nutte vrucht,
Die en rijpt noyt metter vrucht.
Meer:
Goede en groote dingen willen tijt hebben.
Byfonder in foo een gewigtige gelegentheyt, als
is de gene daer wy van fpreecken.
Qui en hafte fe merle, a loifir fe repent.
Die

die met haeft een vrouwe trout,
Vint, als 't te laet is, dat hem rout.
Laet ons dan befluyten met een finnebeelt, en
feggen:
Al

Pluftoft Meunier
Qu'Amandrier.

D'Amandel bloeyt vroegh, de Moerbefy laet,
Maer let eens wie het beter gaet.
't Oude en vertroude woort feyt*:
Sat cito, fi fat bens.
Asfez tuft, fi bien.

genoegh,
Is 't wel genoegh.
En dit fonderlinge voor vryers van haer eerfte
wambays , die konnen fich voor al lichtelick vet.taften :
Kalf-vleys, half-vleys.
Haeft

Een vryer, feggen eenige, diens baert niet lauger eu is als fijn tauden, dat is een monfter; der
fulcker faecken en verbeteren maer met wat te
vertoeven.

Van vroegh ombijten , eu laet te trouwen , en
krijght men niet licht den hooft-fweer.
In dochters wert dit in eenige landen antlers in
't werck geftelt:
La vefve avec le dueil , la fille avec le morveau.

Een weeuwe die noch rouwe draeght ,
En met het fnot een jonge maeght.
Wegh dan met jachtigheyt in dit werck.
En tot beiluyt :
Laet jachtige luydeu op efels rijden , foo leerenfe
wat hun noodigh is.
Maer dit dient al mede plaetfe te hebben , hoewel men al fchoon gekomen is by de gene die
men recht meynt. Dat groot en bedenckelick
woort en dient niet terftont uytgeflingert: men
mach in foo groote faecken niet vallen gelijck een
end in eeu bijt, een koey in de foot, of een boer
in de hofen; daer dient foo wat voor-fpels gebruyckt, als de fchermers plegen, eer fy het fpel
aenvangen. Daer dient eerft foo wat van den
boot gefproken, om allenxkens aen bet (chip te
geraken. Maer de faecke eens wel begonnen
zijnde, en dient om geen waen-vreefe lichtelijcken
naegelaten te worden. Swaer-hoofdigheyt is bier
en elders fchadelick.
Vaine year, certaine mifere.

vreefe is fekere ellende.
Laet de vogelkens forgen, die hebben dunce
beentjens , feyt de Duytsman.
Ydele

Chi ha panra di pasfere, non femini panic°.

Wie voor musfchen fich ontfiet
Die en fay' het koren niet.
't Is wel gefien , dat iemant door vreefe , even
het felve dat hy vreefde , fich op den hals haelde.
Le mal advient a celuy qui mal rouge.

Die ftaegh voor onheyl is beducht,
't Is felden dat by dat ontvlucht.
't Is dwaesheyt voor een blaeuwe-fcheen te
duchten, eer men fich oyt ftiet.
En la caverne des larrons, on ne park du gibet.
Die ftelen wil, moet om geen galge dencken.
Die ftelen wil moet fich een bilfiach gctrooften.
Plus in metuendo eft mali , quam in eo quod timetur.
En in elle maniere is in de vreefe veeltijts
meerder quaet, als in de faecke felfs die gevreeft
wort, fchoon die al qualijck koomt nyt te vallen.
Gaet dan voort met de goede faecke, en (toot u
aen een kleyntjen niet.
Chi guarda ad ogni penna, non fa mai letto.

wil Tien en raecken,
kan die oyt een bedde maecken?
Oock fchoon het foo geviel, dat men u voorby
wees, ende de ftucken in de hant gaf, noch al niet
gefwicht; een goet aenbeelt en meet voor geen
flach befwijcken.
11 n'eft hardy qui s'effroye d'un refus.
Het is een killigh hert, en fonder goeden raet,
Dat om den eerften Neon een lieve vrijfter laet.
In defen gevalle dient foo wat heufche onbefchaemtheyt in 't werck geftelt:
Wie elcke veer

Hoe

Ubi pudor nocet, ftultitia eft, non pudor.
Daer de fchaemte fchadelick is , isfe niet als
dwaesheyt.
Ick weet dat'er eenige foo hough-dravende , ofte
oock wel foo neer-fiachtigh zijn, datfe 't geheel
werk, oock op het eerfte af-feggen , daer laten.

SPIEGEL VAN DEN OUDEN EN NIEUWEN TUT.

Niet alfoo, de bevindinge heeft dickwils geleert
dat fulcks een misilach is. Men dient bier vafter
in fijn fehoenen te gaen:
Qui timide rogat, docet negare.
Wie befchromelicken vraeght, die leert weygeren.
Integendeel:
Courage , faict l'ouvrage.
Met arbeyt krijght men vyer uyt den (teen.
Jagers en vryers hebben vry wat gemeens:
De ftadige jager vanght het wilt.
En voor de vryers:
Aenhouden doet verkrijgen.
Evenwel en wil ick niet raden tot een geduerigh
en moeyelick vervolgh, om tegens wint en ftroom
fottelick aen te dringen. Geenfins ; kuft noyt foo
eon vrijfter aen den moot, dat'er haer 't herte of
feer doet.
't Is beter fomwijlen wat achterwaerts te deyfen,
om een beteren fprongh te maken, als voorwaerts
te poogen , en in de (loot te vallen.
Nihil magis amorem incendit, quam carendi metus.
Lenius inftando tvedia tone tui.
Donna feguita niega,
Quel the fugita priega.
A ltemets wat achter-blijven,
Doet oock dickmael liefde ftijven.
Des amants les noifettes,
D'amour allumettes.
Gelief kens kijven,
Doet liefde beklijven.
Men flettet fomwijlen:
Per troppo fperonar la fuga e tarda.
Een peert, te veel met fpooren gefteken, wil
dickwils niet voort. Men moet tijden en ftonden
kennen. Befcheydenheyt en beusheyt moet bier
en elders plaetfe hebben; geen onbefclioftheyt, en
min dreygementen:
Tout par amour, rien par force.
En pleeght geen norsheyt of gewelt,
Maer denekt dat hier maer liefd' en gelt.
Vamour gouverne fon royaume fans efpee.
In 't koninckrijcke van de min
En mach noch ftael, noch yfer in.
Wat dan? hier en dienen niet als
Sijde woordekens,
Fluweele boordekens,
Met fachte koordekens.
En, foo ghy een recht vryer zijt , de foodauige
zijn wel te viuden:
Affectus verba fuppeditat.
Fac tantum cupias , fponte difertus eris.

Heeft u de minne recht gefteken,
Gewis ghy Suit wel leeren fpreken.
Even - wel , al defe haperinge en moet u geen
afkeer maken van

de beminde. Vryen is lyen.

Celuy n'aime pas bien , qui pour pen hait.

datje fomtijts lijt, blij ft efter wel gefint;
Want die om weynigh haet, en heeft noyt veel
Sawn

hemint.

D'Ervarentheyt leert ons :
Dat met moeyte verkregen is, wort met minne
befeten.
En gemeynlick geheurtet, dat:
Die weynigh befteden wil, felden goet vleys koopt.
Hout dan, vryer, dit voor uw ftock-regel:
Ick jaegh op hoop, ick wil volherden,
Dat niet en is, dat kan noch werden.
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Ms 't hert met tochten is befeten ,
Ten kan noch recht, noch reden weten.

Omnis aör aquila pervius.
Des arents onvermoeyde vlucht ,

Deux yeux ne font pas fuffifants, pour prendre line femme.

Die dringht oock door een ftuere lucht.
Ongelien ,
Kan gefchien.
Maer defen al niet tegenftaende , foo u de praem

foo naeu wert geleyt, dat ghy merckt dat'er niet
af-vallen en fal;
Ick fegh dat by met reden klaeght ,
Die niet en vanght, en lange jaeght.
Wat raedt ?
Mieux reculer, que mal faillir.
Beter is 't te rugh gedaen,
Als een qnaden fprongh gedaen.

't Is, mijns oordeels, wel gefeyt , dat twee
oogen niet genoegh eu zijn , om een vrouwe to
kiefen. Eu noch beter, dat een die verkoopen
wil, maer een ooge behoeft; want by weet te
voren wat vleys by in de kuyp heeft, maer die
koopen moet, behoefter wel hondert, 't is hem al
nieuw wat hem voorkomt; en met fchoon voordoen wordt'er veel bedrogen.
Want:
Die fijn buys verkoopen wil, fchildert veeltijts
den gevel.
Au drap mefehant ,

Siet men niet dickwils foo fchoone fchepen aen-

komen , als'er af-varen? Siet men niet fo fchoone
bloemen ontluycken, als'er vergaen? Wat nicer?
feet men niet dat :
Smpe majori fortunse locum fecit injuria.

Een kleyn geluck u af-gefeyt ,
U dickwils tot een grooter leyt?
En in alien gevalle :
Asfai guadagna chi vano fperar perde.

Soo gaet dit vaft , dat ydele hope te verliefen,
noch al voor gewin te rekeuen is; doch hoe het zy :
Cuore forte ,
Rompe cattiva forte.

Een moedigh hert
Verwint de frnert.
Maer het zy dat ghy uwen eerften, of uwen
tweeden aenflach wilt vorderen, vryer, en laet'et
op uw eygen vernuft alleen niet aenkomen :
Magna negotia , magnis adjutoribus egent.
Groote faecken hebben groote hulp van noode.
Gebruyekt daerom , tot uw onderftant , luyden
die oogen in haer voor-hooft hebben, en klaer
Tien, niet juyft met de uyterlijeke oogen des
lichaems, maer cur met de inwendige oogen des
vernufts; ick meyne oude ervaren lieden , die veeltijts, als het gefichte door de jaren fwack wort,
dan meer als oyt in het verftant verfterckt
worden.
Quibus corpus annis infirmum, ingenium fapientia validum.
Impellat remum, qui didicit.

Die wel eer heeft leeren roeyen ,
Laet Bien fish met varen moeyen.
Want wat u en uws gelijcken aengaet, ey! feght
eens, wie kan'er feggen :
Amour m'eftreint & raifon me gouverne?
Qui foot ceux qui out les beaux yeux, & ne

voyeut

goufte? lee amoureux.

Wie zijn 't die de fchoonfte oogen 'nebben, en
fien niet een fteke? zijn 't niet die de liefde begoghelt heeft ?
Amor non ha fapienza , & ira non ha confilio.
Daer is geen wijfheyt in de min ,

En gramfchap heeft geen reden in;
feyt d'Italiaen, en by voeght'er noch by :
Dove regna amore ,
Non ii conofce errore.

Die van de liefde zijn gefteecken,
En fien noch vlecken noch gebreecken.
Hollandt gaet noch ronder, en feyt :
Kinderen die minnen,
Hebben geen finnen.
De reden is taftelick:
Coeur trouble, n'eft pas rage.

Belle monftre devant.
En:

Voor een ilecht laken, plach men wel een
fchoon monitor te fetten.
Maer oudertusfchen, de gene die in defe gelegentheyt raet plegen, hebben wel toe te lien ,
wie en hoedanige fy-lieden hier toe gebruycken ;
mitsgaders hoe Terre haer raet aen te nemen is.
't Gaet al fomtijts vreemt toe in de faecken van
de werelt.
't Plach den eenen hont beet te wefen , dat'er
een ander in de keucken gaet.
En dit feet men oock wel onder nae-beftaende
vrienden.
Soror forori matrimonium fuo fortunatius invidet.
Stelt u hier in niet gerufter,,
Om den raet van owe fufter ;
Want het haer oock wel berout ,
Sooje wat te hooge trout.
Ab affectihus omnes, qui de rebus dubijs coufultant ,
vacuos esfe decet.
Raet gevers hehooren van fueht en driften vry
te wefen.
In defe bedenckinge dient dan vorder gelet op
de ouders van de gene die men in 't oogh heeft;
d'ervarentheyt leertet ons :
Het is des werelts loop, al flaetet fomtijts mis,
De dochter wort een wijf, als nu de moeder is.
Katte-jongens willen muyfen ,
Ape-jongens willen luyfen.
Soo de klock is, foo de klepel,
Soo de pot is, foo de lepel ,
Soo de moeder, foo het kint;
Let gefellen, waerje mint.
Eu daerom : van een goeden grondt een wijngaert , van een goede moeder een dochter te
nemen, prijft men in Vranckrijck:
De bon terroir plantez la vigne , de bonne mere
prenez la fine.
En d'Italiaen en is hier niet vreemt

van:

Quail ugh chieggi,
Tal la mogli eleggi.

Gehjek als ghy uw kinders wout ,
Siet, datje foo een vrouwe trout.
Wat hier de vrijfters aen-gaet, die en ftaet de
keufe hier van foo vry uiet, als aen de jongelingen , uaer onfe maniere van doen; want wy zijn
gewoon te feggen :
Ghy vaders , ale het u behaeght ,
Soo geeft uw foon een jonge maeght;
Maer aen uw dochter geeft een man,
Wanneer het u gebeuren kan.
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Ondertnsfchen moet niet verfuymt worden op
den perfoon felfs wel te letten :
Par mary mine, par mary malhenreufe.
Ghy vrijfter,, denckt in dit geval,
Dat, wie den man mift , mift'et al.
Want :
Sulcken vryer mochtje treffen,
Ghy fult uwen ftaet verheffen :
Sulcken vryer mochtje kiefen ,
Ghy fult eer en goet verliefeu.
't Is waerlick alfoo, want :
Elle n'eft pas bien nee,
Qui n'eft pas Men mariee.
Geen menfch en is'er wel geboren,
Heeft by een quaet partner gekoren.
't Is voor
jongelingh, even het felve ; dus
let'er op.
Ea pmna eft mercis male emptve, ut emptori femper
exprobret ftultitiam.
Indien ghy doet een mallen koop,
Als uw verftant is op de loop,
Het is voor u een ftaegh verdriet
Als ghy uw flechte waren fiet ;
Het is voor u een ftaegh verwijt
Dat ghy foo dwafen kooper zijt.
En dit heeft infonderheyt plaetfe in de koopmanfchappen , die men niet en magh 'Feder geven,
al wil men fchoon veel daer op toegeven. Ende in
tegeudeel van dien, hier in wel gehandelt te hebben, is van 't hooghfte vernoegen dat men op
aerden hebben kan.
't Is feker :
Qui a bonne femme, eft bien
Wie een goede vrouwe heeft, is wel vermaeghfchapt.
Want :
La plus belle piece de mefnage, eft une bonne femme.
Het befte (tuck huys-raet is een goet wijf.
Maer tot u, ghy vrijfters, wat naerder en
klaerder : Hebt ghy veel goets, ghy fult veel
aenftoots hebben; oock als ghy noch jonck zijt.
Om de minne van de fmeer
Leckt de kat de kandeleer.
Siet men 't niet dagelicks?
De haes lijt vervolginge om haer leckere bouten.
En in tegendeel :
A l'autel rompu, on n'allume chandelle.
Voor een autaer,, als by breeckt ,
Niemant oyt een keers ontfteeckt.
Wy bevinden in Hollandt, dat :
Rijeke lieden kinderen , en arme luy koeyen
warden heft out.
De fchoonheyt plach hier mede wat te gelden ,
als in haer hebbende een ftomme welfprekentheyt:
La beaute eft une eloquence muettc.

D'Italiaen plach te feggen :

Huwelicken, die van verre komen, konnen oock
by wijlen goet wefen, maer eer de felve wel overwogen ziju, werdenfe by de wijfe als verdacht
gehouden.
L'homme de pasfage
N'attrappe femme, fi elle eft fage.

Vryers die van verre komen,
Zijn u, jonge maeght, te fchromen.
Aen defe dan fich haeftelijck te verflingeren, is
forgelijck; -de fulcke feggen dickwils datfe op haer
eygen landt gaen: en 't is de waerheyt, maer het
leyt in haer fchoenen. En daerom gebeurt'et by
wijlen:
A Ia fois vant plus la lie, que le yin.

Hoe krommer bout, hoe beter kruck,
Hoe ilimmer boef, hoe beter luck.
D'Exempelen zijn kennelijck:

Die fchoon geboren is, komt getrout ter werelt.
Wel aen , koomt u een vryer van buyten voor,
gaet dan voor al met loode fchoenen.
Mucho fabe la mona,
Pero mas el que la toma.

Een aep is gaeu, maer gaeuwer diefe vanght.
Die met vosfen te doen heeft, moet op fijn
boender-kot letter:,

Tales nos crede , qualis fame cujusque eft : finguli
decipi, decipere posfunt , at omnes nemo , neminem
omnes fefellerunt.

Gelooft ons foodanige te zijn , als in 't gemeen
van ons gefproken wort. En hierom feggen de
Wijfen
Non oculis , fed auribus ducendum esfe.

Het zy voor mannen, ofte vrouwen ,
Beter na 't oir,, als 't oogh to trouwen.
. Wie een quaden naem krijght (feyt 't Engels
fpreeck-woort) is half gehangen.
Ten aenfien van maegden en vrijfters gaen andere Nation noch verder :

Quien lexos fe va a cafar

Qui Ia fama ha perdida,

0 va enganado, 6 va enganar.

Muerto anda en la vida.

Qui loing fe va marier,

Qui a perdu fa bonne renommee , eft mod au monde.

Ou eft trompe, on vent tromper.

Wie eer verlieft, of eerbaer root,
Die is voor al haer leven doot.
Schoonheyt is maer dreck, als d'eerbaerheyt verloren is.

Fallitur ignotis aut fallit amator in oris;
Det tibi, fi fapias, terra propinqua virum.

Als yemant foeckt te ziju getrout,
Die fich niet in fijn landt en houdt,
Maer bier en elders loopt en vlieght,
Die wort bedrogen of bedrieght.
En daerom :
Men meet een ruyter niet banger gedincken ,
Dan als men fijn hoef-yfer kan hooren klincken.
Certus in hofpitibus non eft amor, errat ut ipfi.

Vreemdelingen Iiefde maelt,
Juyft gelijck haer herte dwaelt.
De Spanjaert feyt hierom niet buyten reden:
El hip de tu vizina, quita le el moco, y cafa lo a tu hija.
Au file de ta voifine ofte le morveau, & le marie
avec ta title.

Al is uw buer-wijfs foon befnot,
Maeckt, datje met hem niet en fpot;
Maer liever hem de neufe fnuyt,
En buwt aen hem uw dochter uyt.
't Is by ons een out feggen:
't Is beft te vryen, daer men den roock kan lien.
En d'Italiaeu is van 't felve gevoelen:
Moglie e ronzino
Piglia del vicino.

Wilt ghy voor u een wijf, of fchoone peerden halen ,
Soo kieft fe nimmermeer als uyt de naefte paten.
't Is daerom goet fich foo te dragen, dat foo
wet uw na-gebueren, als de- gene die van eene ftadt
of landt met u zijn, wel , van u en uwe geheele gelegentheyt gevoelen, ofte om onder de felve een
goet partner te mogen vinden, ofte om een , goede
getuygenisfe van de felve wech te mogen dragen,
en alfoo elders fich te verfellen. De Franfman
feyt wel :
Le pere nourit la fille , mais le voifin la marie.

Chi nafce Bella,
Nafce maritata.

ofte quaden naem konnen aenbrengen, en 't geruchte dat u na gaet, is als een toet-fteen van uw
innerlijck wefen.
Een wijs man feyt wel:

koft van de kinders moeten d'ouders befueren,
Maer het befteden hanght aen de gebueren.
En daerom :
De

Pour grasfe que foit ta geline,
Elle a befoing de fa voifine.

'k En weet niet een foo vetten hoen,
Of 't heeft fijn buer-wijfs gunft van doen.
Wat is de reden? Geen andere, dan vermits de
gebueren de gene zijn, die iemaut eetten goeden

Donna fenza honefta ,
Non fu mai bella.

In een vrouwe fonder eer,
Daer en is geen fchoonheyt moor.
Soo dient dan, vrijfters, voor u web forchvuldelick gefet op de behoudenisfe van uwen goeden
naem , en daer toe wil ick u geerne eenige goede
middelen in de handt geven.
Voor eerft, weet dit:
Eer
Is teer.
En daerom :
Ghy, die recht eerbaer pooght to zijn,
Verhoedt u oock voor quaden fchijn.
't Is bier feker :
Contempta fam g. & virtus contemnitur.

goeden naem en acht ,
Weet dat fy na geen deught en tracht.
Hoedt u voor ledicheyt, want:
Donna oziofa ,
Die op geen

Non pith esfer virtuofa.

wijf of maeght, die Diet en doet,
Het is een wonder isfe goet.
Tegen de fulcke valt ftracx nae-dencken van
ontucht, en gewisfelick:
Een

Celle n'eft pas entierement cbafte , qni faict douter
de fa pudicite.
Sy en is niet gebeel fuyver, die twijffel doet
ilaen aen haer eerbaerheyt.
't Is wel weer dat men plach to feggen,
Wacht u voor de daet ,
Voor de leugen is wel raet.
En van gelijeken:
Al is de leugen wonder fnel ,
De waerheyt achter-haeltfe wel.
Meer , then onvermindert, mach ick u raden :
Ghy moot u wachten voor de daet ,
En niet te min oock voor den praet.

Want :
Al eer de leugen is ten ent ,
Soo is uw goede naem gefchent.
Mach ick u dan bidden, teem gefelfchap:

SPIEGEL VAN DEN OU DEN EN NIEU WEN TUT.

The faireft fake wil fooneft be fpoiled.
Let op uw eer, en houtfe net,
Het witfte klcet is eerft beftnet.
Il ne faut qu'un mauvais pas pour casfer la boteille.
A tout perdre ne fact qu'un coup perilleux.
Een quaden ftap fonder weer, is genoegh om
eel: glafen fles te breken.
Onder anderen goeden raet voor uwe gelegentheyt, is'et (mijns oordeels) dienftigh, dat'er weynigh
in de wandelinge , of ender 't gemeen van u gefproken worde:
Donne & pere fenza rumori,
Sono ftimate le megliori.
Vrouwen en peeren, die niet en kraken,
Die acht men alderbeft te fmaken.
Gedenckt tot dien eynde , dat :
La femme h la maifon & la jambre rompue.
Quade beenen, en goede wijven,
Dienen wel in huys te blijven.
De daet leert'et :
Fills trop en rue ,
Toft perdue.
Veel op de ftraet,
Licht op de praet.
D'Italiaen meynt dat vrouwen en 'menders licht
verdwalen, als fe veel uyt ziju :
Femme e galline per andar troppo fi perde.
Fills trop gaillarde,
Et trop mignarde,
Devicnt paillarde.
Wy feggen:
Die fljn peert laet drincken by alle beeften ,
Sijn dochterken gaen tot alle feefteu,
Heeft binuens jaers dit ongeval :
Een floir in huys, een guyl op ftal:
Voor al in 't duyfter en ten ontijde bier en
daer gefien te worden, is uw eere gantfch tegen :
De nacht
Is verdacht.
Opera di notte, vergogna di giorno.
Wat iemant in het doncker doet ,
Dat wort by licht en dagh geboet.
Ick fegge vorder :
Fine feneftriere,
N'eft bonne mefnagere.

Vrijfters die veel in veufters gapen,
En dickwils tot den middagh flapen,
En veeltijts voor den fpiegel ftaen,
Die laten 't huys-werck ongedaen.
Veel ontrent het manue-volck te boerten en te
gabberen, en is u niet te raden:
Wie jockt,
Die lockt.
Jocus anfert reverentiam; nam modeftia folvitur,, dum

Noch vorder :
Een vrijfter die aen vryers fchenckt ,
't Is feker dat f'haer eertje krenckt :
Een vrijfter die van vryers neemt ,
't Is feker dat f'haer eer ontvreemt :
Wilt ghy dan, vrijfter, eerlick leven ,
En paft te nemen noch te geven.
Wat uw cieraet aen-gaet :
II n'y a diamant fi beau, qui n'ayt befoing de feuille,
pour en relever efclat.
De javicliers feggen ons, dat'er geen foo fchoonen diamant en is, of hy heeft wat behulps van
doen om den glans te verheffeu. Eenige hebben
dit de vrijfters toe-gepaft; en ick hebber niet
tegen , als 't gefondelijck verftaen wort. Maer
ick oordeele, dat eerbaerbeyt en fehaemte uwe
hooghfte fchoonheyt en befte cieraet is:
La chaftete, eft la premiere beaute.
Wat uwe kleederen belanght, uy twendigheyt
en koftelijckheyt is geraden te mijden. 't Is hier
(mijns oordeels) een rechte Maegden fin-fpreucke:
Nitide, non delicate.
Reyn gekleet,
En niet te breet.
De Fransman feyt'er dit toe:
Ne fois paon h, toy parer,
Ny parroquet en ton parler,
Ny cicogne en ton manger,
Ny oye ausfi en ton marcher.

En weeft geen paeu in uw gewaet ,
Geen papegay in uwen praet,
Geen oyevaer wanneer men eet,
Geen gans als ghy daer henen treet.
Ick befluyte dit, en fegge:
II n'y a meilleur fard, (peen bon point.
Geen beter blanket
Als gefont en vet,
En in kleedinge net.
Wat in defe gelegentheyt de vryers aengaet ,
om weder te komen daer wy 't gelaten hebben,
te weten tot onfen buyten-vryer, moedicheyt in
kleeren en fpreecken moet u , vrijfter , verdacht
zijn. Oufe matroofen feggen wel:
(Sufpecta femper ornamenta ementibus)

Veel vlaggen , luttel boters.
't Gaet al dickmaels foo :
't Sijn ledige vaten , die meeft bommen.
Vieil en fa terre, & jeune en eftrangere ,
Mentent touts deux d'une mefme maniere.

Een oudt man in fijn laudt, een jongen daer buyten,
Die feggen veel dingen die niet en fluyten.
Men feyt gemeenlijok:
Il.eft hien pauvre, qui n'a que promettre.
Het

urbanites affectatur.

beloven kan.
Voeght'er by :

De commettre acts de rifee,

Een quack of quinckjen uyt te flaen,
En plach geen vrijfter wel te ftaen.
Veel tacke-teylens en hant-gefpeel met jonghmans is van ge]ijcken ganfch bekommerlijck :
is a forftoole for a kis.

bloem of groen,
Dat is het voorfpel van een been.
Indienje goyt met groen of nat ,
Dat is gefeyt koomt , foolt my wat.

Indienje goyt met

voorwaer een arrem man,

Die niet wat fchoons

La fille n'eft jamais prifee.

A flouwer about the neck,

is

II

ne faut puler que d'un pays a autre, pour eftre

gentilhomme.

Veranderinge van lant , kan een edelmau maken.
En gemeenlick
Alle vryers rijck , alle gevangens arm.
Op eygen getuygenisfe is weynigh te letten.
Demande a l'hofte s'il a bon yin.

Gaet, vraeght de weert na fijnen wijn,
Gewis , by fal de befte zijn.
Wel aen dan:
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Kint , dit dienje wel te weten,
Jae, te fchrijven aen den balck:
Beter by den uyl gefeten,
Als te v]iegen met den valck.
Is by feet van monde, en foeckt hy uwe gunft
door woorden van de kunft , flet toe:
Als de vos de pasfie preeekt, boeren, wacht uw
ganfen !
Fiftula dulce canit, volucrem dum decipit auceps.
De vogelaer fluyt wonder moy,
Tot dat de vink is in de koy.
De Spanjaert feyt wel:
Quando os pedimos,
Dueva os dezimos;
Quando os tenemos,
Como queremos.
Quand nous vous demandons,
Damoifelles appellons;
Mais quand nous

vous avons,

Il eft comme nous voulons.

Terwijl een vryer netten fpreyt,
't Is vreemt hoe dat de Hooker vleyt ;
Maer als de bruyt is in de fchuyt ,
Dan is het flicke-floyen uyt.
't Is dan :
Honigh in den mont , en 't fcheer-mes aen glen
riem.
En daerom :
Belles paroles ne font que bourdes,
Au beau parleur aureilles fourdes.
Amours ce font ceuvres, & non bonnes raifons.
Infidiatur qui admodum blanditur.
Een die u na de kuufte vleyt,
Houdt vaft , dat hy u lagen leyt.
Voor befluyt, foo denckt, dat
Wie fich door praet in flaep laet wiegen ,
Die kan men wonder heft bedriegen.
Is hy ftout in 't aen-leggen ,
A bon demandeur,
Bon refufeur.

Wie tot ftout eysfchen is genegen,
Set daer een vry ontfeggen tegen.
A fools demandeth much, but more foole is he, that
giveth it.

Een dwaes die derreft veel begeeren,
Maer dwaes is hy, die 't niet kan weeren.
En eyndelijek :
Wie met appels vrijt, wort met klockhuyfen
geloont.
En tot befluyt van defen handel , foo onthout
my defen gront-regel , die u en alle jonge lieden
bier en elders veel goets kan doen:
Als ghy wat hoort , dat ghy to voren noyt en
hoorde , en wat Get, dat ghy te voren noyt en

foo dient ghy to dencken dat ghy te
voren noyt en dacht.
Middelertijt nochtans foo meyne ick geraden to
zijn , in alle gelegentheyt heufelijek to gaen , en
ftraten voor ftegen te kennen. Ghy , wacht u
voor haeftigh uyt te varen , fchoon u al fomtijts
wat vreemts voor komt :
faeght ;

Silentinm fapienti, fcepe refponti loco eft.

Wijfe lieden weder-leggen veel met ftilfwijgeu.
En waerom niet
A folle demande ne faut point de refponfe.
Malle vragen en dienen veel niet beantwoort ,
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ja , het ftil-fwijgeu is dickwils meer ala een antwoorde. Onthoudt dit, vrijfters:
En vin faveur,,
En drap couleur ,
En fine contenance.
Gelatigh ,
Matigh ,
En ftatigh ,
deze drie woorden pasfen hier 'wonder wel; dock
als'er nootfaeckelijcken te fpreecken is, en dat'er mis •
fchien dat groot woort van af-feggen uyt moet; vermijt
daer in leppigh, fchamper,, en fpijtigh te wefen.
Les fols fe mocquent bien des fages, mais jamais
les fages des fols.

De gecken fpotten by wijlen met de wijfen, de
wijfen noyt met de gecken.
Of wilj'et in een rijmpjen ?
Een dwaes far wel zijns wijfer fpotten,
Maer noyt een wijs man met de rotten.
Anders kander u wel ongemack van komen : want
Defpit faict dire follie.
Spijt

Gaept wijt.
Men fiet het gemeenlijck :
Quand l'amour change de courage,
Souvent fe convertit en rage.

Als liefde keert in haet,
Dan gaetfe buyten maet.
Weet vorder dat dit de roude waerheyt is :
Les beautez defdaigneufes n'attrappent point les recurs.

behaeght niemant , die haer felven te
veel behaeght.
En:
Sy en

Trotfende fchoonheden en trecken geen berten.
Dan noch foo gebeurt'et wel , dat :
Diere (chippers veeltijts aen lant blijven.
Onder dies en denckt niet, dat ick den grontfteen van 't huwelick op gelt of goet leggen wil„;
geenfins, 't oudt veersjen feyt wel :
Sy die een Tot trout om fijn kot ,
Mift licht het kot , en houdt den Tot ;
En die een dant trout om haer want ,
Mift licht de want , en houdt de dant :
Dies, wilt ghy trouwen t'uwer vreught ,
Soeekt boven al de ware deught.
Ondertusfchen :
't Gefchiet wel, dat een kalen ram ,
Ontrent een ruyger oye quam.
Maer die tot fulcks trachten willen , moeten 't
Italiaens woort gedachtigh wefen :
Chi non ha denari in borfa,
Habbia me'e in bocca.
Weeght uwe beurs geen pont,
Hebt honigh in den mont.
't Is een oude regel in defe gelegentheyt:

Pauper amet caute.

Wil iemant vryen boven ftaet ,
Die toone ftaegh een Poet gelaet;
En fehoon men (toot hem voor den kop ,
Hy eet'et al voor fuycker op.
Doch fo het fchip aldus niet zeylen wil:
Veranderinge is de fchapen goet;
feggen de huyf-lieden.
Of minder moets,
Of meerder goets.
Qui ne pent avoir le veau,
Prent la peau.

Kunje niet datje wilt, wilt datje kunt.
Als de bye geen rofen en vindt, moetfe al somtijts op dorens fitten.
Maer ick bid u, wie ghy zijn men& , waerom
niet liever na uws gelijek gefien?
Firmisfima inter pares amicitia.
A p,:tit merrier,
Petit panier.

Y der houdt dit voor bequaem:
Kleyne kramer, kleyne kraem.
Nae mijn raet, vrienden:
Chacun fe doit jouer h fon pareil.

Bouwt en trouwt met uws gelijek,
Arm met arm, en rijck met rijek,
Net met kuys , en mors met vuyl,
Valck met valck , en uyl met nyl.
Anders :
Qui fe clariores duxit affines, dominos habet.

aerden pot by den metalen,
En kander niet als nadeel halen;
feyt de Wijfe man. Prov. 13. 2.
Siet men 't niet dagelicx :
Wie jonekers trout om gelt of goet,
Heeft pronckers diefe dienen moet.
't Selve is waer, oock ten uwen aediene , ghy
vryer; want 't is over al waerachtigh:
Een

Tam male inrequales veniunt ad aratra jnvenci,
Quam premitur magno conjuge nupta minor.
Waer ongelijcke peerden trecken,
Kan noyt tot eenigh voordeel ftrecken.
Om gelijckheyt van redenen, vrijfter, en dient
u geen oudt man, indien ghy jonck zijt :
Van oudte laet het vogelken fijn fang.
Vecchio in amore ,
Inverno in fore.

Het jonck vleefch fwelt in den pot en daer
heeft de kook eere van. Gedenekt , bij defe gelegentheyt aen dit volgende veerfken , dat eerftmael van de oude Griecken is afgekomen, en nu
Nederlants heeft leeren fpreecken:
Een jonghe maeght van feven jaer,
Heeft dan haer tanden allegaer ;
Als fy noch feven jaer befluyt,
Dan fchiet 1,1e jeught haer botten uyt ;
Soo 't noch eens feven jaren lijt ,
Het roosjen wordt dan pluckers tijt ;

Doet hier noch feven jaren toe,
Het fteeltjen is fijn bloemptjen mod;
Noch eens dan feven jaer verhooght ,
Haeft, kinders ! haeft, het groentjen drooght!
Ontrent het feste fevenjaer,,
Wat dan , als voor een wewenaer ?
En komt het dan noch niet to pas ,
Soo laetfe blijven diefe was.
Hoe bet met u geftelt is, houdt altijt vaft, dat:
Ongelijcken aert
Dient niet gepaert ;
Gerimpelt vel
En vrijt niet wel.
Quand on eft jeune on aime en fol,
Quand on eft vieil qui aime eft fol.
En daerom:
Jonck met out
Dient niet getrout.
L'homme qui a la tefte blanche,
C'eft un coufteau rompu en la manche.

En eyndelick : die maer weynigh korens in den
Pack heeft, en dat noch blaeu-endigh , waer toe
dient hem een mole gerecht ?
Aan d'ander zijde, foo'er een jonck man nae
een oudt wijf ftaet, met defe moye fin-fpreucke:
Vieille avec deniers eft mieux
Que jeune fille avec cheveux:

Beter eeu out wijf met gelt tot een weder-paer,,
Als een jonge vrijfter met gout-geel haer ;
Ick ftel'er de klare waerheyt tegen, en fegge:
Qui femme vieille on laide prend,
Donne h entendre qu'il ayme argent.
Wie op een out wijf is gefint,
Die toont dat by het gelt bemint.
En het oogmerck dat fornmige van defe lieden
voor hebben, ontvalt haer dickmaels; want:
Die een out wijf neemt, op hope van fterven,
Om foo een jonger te verwerven ,
Die wort al dickmaels eerder out,
Als by een jonger vrijfter trout.
't Is de grootfte misflagh die men doen kau
(mijns oordeels), dat men om gelts of goets wille
een ongevoechlick partuyr ter handt neemt. De
rijckdommen, vrienden, en hebben geenfins dat
vernoegen in fich, dat vele daer van verwachten:
hy, dien het gebruyk van middel-matige gelegentheyt niet en voldoet, en fal nergens genoegh yinden. En felfs oock, wat bet verlies belanght, de
rijcke zijn veeltijts immers foo gevoelick in dat
geval, als lieden van geringe middelen. Groote en
kleyne lichamen gequetft werdende, gevoelen beyde
met gelijcke pijne de frnerte van de worde. De
gelijckenisfe , die Bion hier qp eertijts gaf, heeft
my al over ]ange wel aengeftaen. En jegenwoordelick worde ick indachtigh feker Latijns veers daer
op ffaende, het welck ick goet viude by defe gelegentbeyt hier te verhalen:
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Extrahe villosa paucos e fronte capillos ,
Et fimul e calvo vertice tolle comam ,
Horrebitque eademque dabit mox figna doloris
Frons umbrofa comis, & fine trine caput.
Si mors atra gregem, fata fi violaverit Eurus ,
Vel tibi, Croefe potens, vel, mifer Ire, tibi;
Non tantum querulo gemitum dabit ore colonus,
Cui fervat totas unus agellus opes;
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Ifte potens dominus , multis ditisfimus arvis,
Hinc quoque, vel toto pectore, mceftus erit.
Quo nos facra fames, quo nos rapit ardor habendi?
Cur toties miferos anxia vita facit?
Non fervant homini vel multa talenta quietem,
llama pari luctu dives inopfque gemunt.
Ergo mihi pofitis mens expergifcere curis,
Atque alio tandem gaudia qure loco.

EN OP DAT ICK NIEMANT VERLEGEN EN SOUDE LATEN , DIE DE TALE NIET EN VERSTAET, SOO WIL ICK IN 'T NEDERLANTS
TEN NAESTEN BY SEGGEN, 'T GENE AL REEDE IN 'T LATIJN GEDAEN IS:

Indien'er is een kop befet met ruyge locken ,

Daer iemant eenigh hayr fal uyt beftaen te plocken ,
En dat oock even dan een ander kaelder hooft,
Jaya op gelijcken voet , van dexel wort berooft;
Ghy fult hier niet alleen den naeckten hooren kermeii,
Vermits by fijnen kop niet meer en kan verwermen,
Ghy fult oock boven dien vernemen droef geklach,
Van hem die niet-te-min fijn ooren decken mach.
Siet, als een Hemels-plaegh koomt opter aerden dalen ,
En gaet een fchaep, een kalf, een peert, een efel halen,
Of uyt een rijcken ftal Of van een fchamel man,
Die, mits fijn kleyn beflach, geen fchade lijden kan ;

Ghy fult dan niet alleen den kalis hooren kiagen,
Vermits by dit verlies onmachtigh is te dragen,
Ghy fult den rijcken felfs fien quellen fijnen geeft,
Oock om een vijfe-vaes , oock om een eenigh beet.
Wat is doch van het gelt, en al ons angftigh woelen?
Dewijle rijck en arm haer fchade bey gevoelen,
Dewijl, 'k en weet niet wat, oock groote lieden plaeght,
Ja, dat geen kroone felfs den hooft-fweer wegh en jaeght.
Wat ick u bidden magh, mijn ziele, wilt ontwaken,
En grondt uw herte niet op aerdfche beufel-faken,
Laet God uw fteunsel zijn, in vreught en tegen-fpoet;
Daer is geen vafte troolt als in het hoogfte goet.
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Ick fchaffe dan hier mede deze en diergelijeke
huwelicken af, en meyne dat'et verre de foetfte
t'famen-komften zijn, die uyt een onderlinge en
foete toe-genegentheyt gefchieden, gegrondet niet
op rijckdom of andere diergelijcke uytwendige dingen, maer op een foete over-een-komfte, in oprechte
deuchtfaemheyt en gelatenheyt. Lieffelick en fchoou
zijn is niets, een vrouwe die den Heere vreeft fal
men loven, feydt de Wijfeman. PrOV. 3L 30.
Maer nu weder tot de fake: Is het een weduwe
met voor-kinderen die ghy om haer vette gelegent
heyt verkieft , 't is dies maer te erger :
Vidua Tea & aliena vitia in dotem adferre dicitur.
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Een weduwe brenght veel haer eygen, ende oock
eens anders gebreken ten huwelick.
En 't is gewis , dat in defe gelegentheyt
Kinderen
Hinder en.
De Fransman feyt wel :
Maifon faicte , & femme a faire.

Een hugs dat is gemaeckt, een vrouwe noch te maken,
Dat houdt men overal voor twee bequame faken.
Fra le fuppe e gli amori,
Li primi fono li megliori.

Wie trouwen wil , of foppen eten ,
Dien is 'et dienftigh dit te weten ,

Dat de eerie foppen zijn de befte ,
En d'eerfte trou gaet voor de lefte.
Soet Gefelfchap, dit is de laetfte grond-regel
dien ick u, voor als nu, op defe gelegentheyt
weet te geven: duydt en gebruyckt het gene dat'er
gefeyt is ten goede:
Wie verftandigh is, die laet hem raden, feyt
Salomon. Prov. 1. 5.
Wat my belanght , ick die jegenwoordelick, door
Godes befchickinge , mijn lief gefelfchap misfen
moat, fal dit lefte my toe-yegenen , en voor mijne
rekeninge op-nemen, ende daer mede belluyten.

Hier mede eyndigde Philaretus, en korts daer me began d'een en d'ander van 't gefelfchap eenige faken op te halen
van dat'er gefeyt was, of om breeder verklaringe , ofte om iet daer tegens in te brengen; Philaretus 't felve af-leunende,
feyde , dat het voor jonge lieden te langh ftil gefeten was, en dat'et beter ware de leden wat te reppen , en oeffeninge
te doen om de mage te fcherpen tegens het avont-mael; en daer mede op-ftaende , en oorlof nemende aen de koninginne ,
wert van de felve in den naem van al het gefelfchap hoogelijck bedauckt, met ernftigh verfoeck (al voren hem fijn affcheyt te geven) dat hy, 't gent by hem jegenwoordelijck was gefeyt , op 't papier woude brengen, terwijl hem de
memorie noch verfch was; op dat foo veel goede en guide fin-fpreucken niet., met het ophouden fijner ftemme , in de lucht
en fonden komen te verdwijnen, en alfoo verloren blijven; waerop alfoo by het gefelfchap feer geftaen wert, is by
Philaretus eyndelijck aengenomen fulcx te doen, en daer op 't gefelfchap fich tot lijf-oefeningen begevende , is gefcheyden.
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VOORLEDEN EN TEGENWOORDIGEN TIJT.
TWEEDE PEEL.

'T ZIJN STERCKE BEENEN DIE WEELDE DRAGEN KONNEN.

De Jongelinyk fpreeekt:

Al fijn mijn beenen fterck , al heb ick jonghe leden ,
Al kan ick dagen laugh op harde wegen treden ,
Noch ftae ick niet-te-min op defen tijt verftelt,
Vermits mijn los geftel nu hier dan ginder helt:
En 't is noch even-wel geen fwaerte dat ick draglle,
't En is geen wichtigh pack daer van ick heden klaghe;
Het is, gelijck ghy fiet, een wifpel-tuerigh wijf,
Dat fit , 'k en weet niet hoe , my fcherlinx op het lijf.
Sy heeft een feltfaem hooft, vol alderhande grillen ,
Sy heeft een dertel hert, en dan oock ronde billen,

.

Sy krevelt even-ftaegh, en moet in roere zijn,
De ruft is haer verdriet, het ftillewefen pijn.
Ick hebbe grooter laft voor defen moeten dragen ,
'k En vondt noch even-wel geen reden om to klagen ;
Want hoe het immer gingh, ick droegh het wichtigh pack,
Ick droegh het daer ick wou, oock fonder ongemack:
Maer dit aelwaerdigh dingh gaet buyten alle reden,
Het ruckt my daer het wil, en druckt my op de leden;
En fchoon ick voor my fie, foo veel ick immer kan,
Noch fwier ick onder haer gelijck een droncken man.
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Maer, Lefer, na my dunckt, ghy wenft om eens te weten,
Hoe dat fy, dien ick clraegh, in Hollandt is geheten;
Wel hoort'et met een woort: Vrou Weeld' is hare naem,
Tot jock, en enckel fpel, en anders niet bequaem.
Sy heeft foo vreemden aert, foo bijfter malle kueren,
Geen heldt, geen magtigh reus, en kander onder dueren;
Want krijgtfe maer een voet oock op een deftigh man,
't Is hondert tegen een foo hyfe voeren kan:

Of weet'er eenigh menfch haer losfen aert te dwingen,
Soo datfe niet geheel en magh in 't wilde fpringen;
Ten gaet'er even-wel niet al gelijck het fou,
De geck wil niet-te-min by wijlen uyt de mou.
Wel, Vrienden, tot befluyt: foo Weelde komt getreden,
Of met een vollen loop naer uwent toe gereden ,
Soo grijptfe met befcheyt, en houdtfe dapper vaft;
Want feet, al isfe licht, het is een (ware laft.

Nederl. Alle dingen kan men dragon,

Lat. Satietas parit ferociam.

Uytgenomen goede dagen.
Armoede dwinglit,
Weelde fpringht.
In voorfpoet
Is toefien goet.
Als 't vereken vol is, foo ftort' et den trogh om.
Al's de lammeren fat fijn, foo fpelenfe of flapenfe.
Aen wel-gevoede-rammen jeucken de hoornen.
Vol, maeckt dol.
Als niet gekomen is tot yet,
Soo en kent yet fijn felven niet.
Hooyhd. Wem gluek zu wol will, dem machets zum carrel.

Griec.r. TixrEc To

Rein fchermesfer fchirffer fchirt,

Thews.

scope;

'Op; Apt) 07 4 p.

Pindarus.

Frans. I1 n'y a point d'argent qui fe defpenfe plus prodigalement, clue eels XL:tie
fuccesfion recente.
.Afperius nihil eft humili, dam furgit in altum:
Cuncta ferit, dum cuncta timet: defxvit in omues,
Ift fe posfe putent: nee bellua tetrior ulla eft
Quern fervi rabies ha libera colla furentis:
Agnofcit gemitus ,

peenm parcere nefcit

Quam fubijt, dominique memor, quem verberat, odit. Claud. 1. in Eutrop.

Spaens. El mal tien conforte, y el Bien non ay quien le foporte. id eft:
Frans. Le mal a du confort, & le hien perfonne pent fupporter.
Ital. Non e fierezza e. la fierezza eguale

Denn wenn ein bettler edel wird.
Es miisfen ftarcke beine fein, die gute tage mOgen tragic.
Dem pluck ift niemand ftarek genug.
Auff einem vollen bauch ftehet ein frOlich haupt.
Seeunche res etiarn fapientum animas fatigant. Sallu f

D'un humile & vil huomo quando alto fale. id eft:

Frans. II n'eft orgueil egal a la fiert6D'un povre & vii en honneur exalt6.
Periculofa fxlicitatis intemperantia eft. Senec.
Diu fordidus, recente dives, rnutationem fortunm male regit. Tar;1.

Lat. Arietibus bene paftis precinct cornea.

Fortuna nimiem queen fovet , Itultum facit. P. kS:yrus.

— Non eft durabile femper,

Quid aliud civiles furores peperit , quam nimia feelicitas? Flor.

Esfe bene.

Frans. Quand le has eft plein, le haut eft pant.
Quand un fol eft Bien, it n'y fe pent tenir.
Force argent , & belle amie ,

Frans. 11 n'eft lien 11 fuperbe, qu'un fot de basfe condition eflev6 it quelque dignit6.
Vide mita in bane rem aped Richt. Axiom. Hiftor. 33. Ogren. 95.
Vide & Arabica ad ham. rem Adagia aped Erp. rent. 1. G7.

Fait fouvent penfer follie.

WAT VENUS VOEGHT, DAT SCHEYT DE KLIPPEL.
Ghijs was een jonghe wulp, by kon geen weelde dragen,
En wou voor al een wijf, en gingh het Fijtjen vragen,
Een fpits, een vinnigh dingh, een plaghe voor een huys,
Vry moytjens opgetoyt, maer efter niet to pluys.
Fy wifte, nae den eyfch, haer faken wel to drijven,
Fy had een rappe tough, en konde deftigh kijven:
En 't was genoegh bekent, en 't wert oock Ghijs gefeyt,
Maer des al-niet-te-min, by wou de lieve meyt.
Fy weet de weyger-kunft, en laet den vryer craven,
Fy weet hem op de maet, en nae de kunft te laven;
Fy, des al-niet-te-min, die maeckt een kort befluyt,
Want Ghijs die was een bloet, en Fy die wert de bruyt.
De bruyloft wort geraemt, men coot meeft al de vrienden,
Men twofer boven dat oock dieder niet en dienden;
Het voor-fpel mette feeft, de eerft' en tweede nacht,
Die worden al gelijck met vreughde door-gebracht:

Maer als de derde Son quam nae de trou gerefen,
Doen fchoot Ghijs uyt den Ilaep, en wou de meefter wefen:
Daer 'gingh Fy tegen aen, en yder even kloeck,
Maer Ghijs die bolt to kort, en Fy behout de broeck.
Dies gaet de goede man met neér-geflagen wangen,
Hy laet fijn moedigh hooft , by laet fijn ooren hangen ,
Hy roept fchier even-ftaegh: Och , waer ick weder vry!
Eerft was'et! Fytje lief: nu is'et niet als: 't Fy!
't Fy,, dat ick oyt begon! 't Fy,, dat ick immer troude!
Och, waer ick die ick was, ick weet wat dat ick Conde:
't Fy van mijn wrange Fy, en van haer fellen aert!
't Fy van den flimmen dach daer op ick ben gepaert!
Dit roept de droeve Ghijs oock dickmael ganfche dagen;
Want by wort ftaegh begraeut, en forntijts oock gefiagen.
Wel Ghijs ghy waert niet wijs; want , Piet uw fot bedrijf!
Om een lilt wel te doen, foo lijdt het ganfche lijf.

Frans. Apres la fefte

Frans. Qui en haft e fe marie, is loifir fe repent.

On gratte Ia tefte.

Qui fe marie par amours,

'i'ard eft le repentir de toft s'eftre embarque. lloufard.

A bonnes nuiets

mativais jours.
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Hon., lefer, ftaet,
En eer ghy gaet,
Hoort noch een woort,
En treet dan voort ;
Siet, onfe Griet
Die vont verdriet,
En groote pijn
In maeght te zijn;
Sy wou en fou
Zijn iemants vrou,
Tot leet en fpijt
Van die 't benijt,
Baer kome van
Al wat'er kan.
Wel , onfe maeght,
Die wort gevraeght,

I

Die wort verfocht,
Die is verkocht;
Want Grietje min
Met dat het quam.
Nu heeftf'een man
Die niet en kan ,
Die niet en weet
Als dat hy eet,
Als dat hy drinckt,
Als dat hy finght,
Als dat hy fpringht,
Als dat hy vinckt,
Als dat hy gaet,
Als dat hy ftaet,
En fomtijts eens fijn vrouwe flaet.
Nu vint ons Griet
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Ganfch fwaer verdriet
En groote pijn
In vrou te zijn
Sy roept: eylaes!
Ick was te dwaes,
Dat ick foo ras
Verfiingert was.
Maer tot haer quaet
En is geen raet,
Als datfe lijt,
En datfe mijt,
En neder-fijght,
En ftille fwijght;
Want Tasfe trou
Is langh berou.

190

H CY SELICKE SA ECKEN.

782

ALS DE ESEL TE WEL IS, SOO GAET HY OP 'T IJS DANSSEN.
WAN DEM ESEL ZU WOL IST , SO GEIIET ER 1LFFS EISZ TANTZEN.

Een Efel, van de meul' eens vroeger los gelaten,
Gaet dolen in de ftadt, en proncken achter ftraten;
Hy voelt hem onbelaft, hy voelt hem wonder wel,
Dies krijght hy grooten luft tot alle feltfaem fpel;
Het beeft dat vreugde focht, en niet en was to vreden
Met vryheit, met gemack, en met gefonde leden,
Komt juyft ontrent een graft daer d'een en d'ander glijt,
En daer het weeligh volck op gladde fchaetfen rijt;
Dit ftaet hem wonder aen, daer komt by na gedrongen,
Daer treet hy op de baen, en doet'er vreemde fprongen.
Maer fret, terwij1 het dier onaerdigh ftaet en malt,
Gebeurt'et dat'et glipt, en plots ter neder valt.

Daer fchreeut het lompigh beeft, Baer is fijn been gebroken,
Daer heeft't misbruyckt geluck fijn leet aen hem gewroken:
In 't kort, het grilligh dier dat licht daer uitgeftreckt,
En wort 'loch evenwel van alle man begeckt.
Wat is'er menigh menfch, die in fijn befte dagen
Heeft ick en weet niet wat voor dingen aengeflagen,
En die in fijn bedrijf mocht vaft en feker gaen,
Is haeftigh ne6r-geftort, alleen uyt fotte waen!
Wat is'er menigh menfch die neder is gevallen
Om dat hy buyten fchreef in weelde dorfte mallen!
Nu, dat is efels werck; dus , vrienden! zijt ghy wijs,
Blijft daer ghy feecker gaet, en houdt u van het ijs.

Nederl. Hooge klimmcrs , en diepc fwemmers flaen meeft qualick.

Hooyhd. Wo wein eingehet, da gehet witz aus.

Waer weeld' en hooghmoet voren gaen ,
Komt fchand' en fehaed' haeft achter aen.
Soo wel klaeght die wel is, als die 't wee is.
Hout het fchip midde . waters.
Wacht voor den gij p.
Als de wijn iugaet , foo gaet de wijsheyt uyt.
Op een vollen buyck ftaet een vrolick hooft.
Frans. Celuy ne feauroit tomber de Bien haut , qui n'a monte que Bien peu.
Lat. Facilior currentibus, quam repentibus lapfus.
7r*MA‘ov. id eft :
Griecx. Orvo; cniu
Lat. Vinum caret clavo.
Ital. Il vin non ha timone.

Wenn die fack-pfeiff nit vol ift , fo kirt fie nit.
Viel erode fteckt in einem weinfafz.
Voller kropff, toiler kopff.
Sine Cerere & Libero friget Venus. Terent. Eon. 4. 5.

Griecx. Olivo; A 'Opc4irsg yeace id eft :
Lat. Vinum lac Veneris.
Torch. Ay Garin doma ynge oinamas.
Lat. Urfus , nifi fatur, non faltat.
Torch. Itfchelum doli doli, gidelum deli deli.
Vertitur cenophoro fundus , fententia nobis. Loci?.
Hooyhd. Wollen wir gar aufztrineken , fo werden wir zu narrcn.
Vor esfen wird kein tantz.
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Ovid. 2. Art.

Frans. Apres le panfe

Luxuriant animi rebus plerumque fecundis :

Vient la danfe.

Lat. 1 cntor mero mftuans defpumat in libidinem,

Nec facile eft Earn commoda mente pati.

Nemo faltat fobrius , nifi forte infanit ; neque in folitudine , neque in convivio

Quant l'orgueil chevauce le premier, honte & domage le fuivent de pres. Dictum

Ludovici Undecimi.

moderato.

Nec omnino in voluptatis regno virtus poteft confiftere. Cic.

L'aife des lots les tue , & la profperite des fols les perd. Prov. 1. 32.

WACHT VOOR DEN GDP ".
Ick quam met goeden wint gedreven op de baren ,
Ick quam met hoogen moet de ftroomen afgevaren ,
Ick liet'et al te rugh dat op het water dreef ,
Soo dat ick op het left alleen de voorfte bleef :
Ick was aen alle kant getroetelt van de winden :
En Piet, doen was'et tijt een reefjen in te binden :
Maer of al fchoon het zeyl geduerigh hooger fwol,
Ick hiel noch evenwel , en hiel geduerigh vol.

Doch t'wijl ick my vergaep aen foo een gunftigh weder,
Soo geeft het zeyl een fwap, en ruckt het al ter neder;
Daer lagh ick over kant. Ach! 't quaetfte dat men vint,
Is fonder achter-forgh te zeylen voor den wint.
Daer zijnder in het lant die konnen harde vlagen ,
Die konnen tegenfpoet met vafte fchouders dragen:
Maer, vrienden, hoort een woort: ontrent een hoogh geluck
Dan hoeft men haven al te letten op het ftuck.

Nederl. In voorfpoet fie toe.

Frans. Il n'eft asfeure qui trop haut eft monte.

't Is goede, ja goddelicke raet, in voorfpoet op tegenfpoet, en in
tegenfpoet op voorfpoet te dencken; want foo doende zijn die
beyde belt getempert.
Fortuna vitrea eft, tune cum fplendet frangitur. P. Sures.

Frans. La fortune eft eouftumiiTe pincer en flattant.
Hoonhil. Wann das gluck am hfichften ift , lo verfehe dich defz falls.
Wann der hochmuth auffgehet , fo gehet das gluck nieder.
Nemo confidat nimium fecundis :
Nemo defperet ine'iora lap6s. Sen. Thy, ft.

Lat. In utraque forte fis utriufque memor :

Gute fchwimmer ertrincken gern.

Syrach.11. 26.
Au jour de profperite les maux ne foient point mis en oubly, & aux jonrs des
afflictions gall te fouviene des biens.

Jofeph. Hal. faint. coif. 4.
Comme tons corps naturels font mefiez , ainfi faut it que foit noftre difpofition
morale. Si noftre joye n'eft asfaifonnee avec triftesfe, c'eft folie; fi noftre triftesfe
n'eft tempere'e avec quelque meflange de joye , c'eft une triftesfe iufernale &

Si fortuna juvat, caveto tolli ,

defefperee. Si done la joye vient toute feule , it la faut demander oh elle a laisfii

Si fortuna tonat , caveto mergi. Periand. per Anion.

fa compagne, & tousjours au defpit d'elle la joindre a la triftesfe; afin que tandisque

Ital. Ogni cola fl fupporta, eceetto it buon tempo.
I

Hooghd. Hohefteiger fallen germ

Pune repugne h l'antre , toutes deux nous foient amies.

De Lefer gelieve fich , in plaetfe van eene plate, die bier nagelaten is, by inbeeldiuge voor to ftellen, een fchipper, , die voor wint ze3 /ende , door de gijp fijn fehuyt omwerpt.
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GELUCK DE JEFFER IS , SOO IS HAER HONDEKEN.
TALE E LA CAGNUOLA , VALE E LA SIGNORA.
De Kamernzaeght fpreeell

Ick hadde left-mael wat gemalt,
En 't fcheen dat Juffrou dit vernam,
En , foo het dan gemeenlick valt,
Soo was fy boven maten gram :
Sy viel my aen met fellen moet,
Sy graeude, dreygde, riep en keef,
Ja, door haer ongeftuymigh bloet,
Soo hietfe my ftaegh vuyle teef.

NeJerl.

't Hooft fleck, al fleck.
Soo de klock is, is de klepel ,
Soo de pot is,

is

de lepel.

Ick ftont een wipe Hecht en keeck ,
Want ick en was niet fonder fchult:
Doch, mits fy my foo vinnigh ftreeck ,
Mift' ick ten 'ellen mijn gedult ;
Dies feyd' ick : Juffer! met verlof ,
Ghy hebt my wat to veel gefeyt :
Is 't niet de wijfe van het hof,
Gelijck de Juffer, foo de meyt?

Turels. Baluck bafchadan kokar ; id eft:
Lat. Pifcis primum h capite putet.
Ital. Il pefee commincia a putir del capo.

Gelijck de weert , foo is de gaft :

Tal carne, qual cortel.

Gelijck het peert, foo is de laft.

8)aaens. Qual guaina , tal coltello.

Lat. Qualis rex , talis grex.
Regis ad exemplum, totus componitur oibis.
Frans. Toute terre, contr. & , & province,
Imite la nature de fon Pirnee.

Iat. Dignum patella operculum.
A Bove majori difcit arare minor.

llooyhd. Was die alten fungen ,
Das pfiffen die jungen.
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Frans. Souvent le fils eft refemblable au Pere,

Hooghd. Diftelu feyn des efels falatkrautter.

La fille fuit le chemin de fa mere.

Das wetter kennet man beim wind,

Quand l'abbe tient taverue , les moines peuvent aller au yin.

Den vatter bei feinem kind ,

Lat. Qualls domina , talis catella.
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Dud den hernu bei feinem gefind.

Hooghd. Wie die fraw, alfo die magd.
Wie der herr,, alfo das gefind.

Lat. Qualis hera, talis pedisfequa.
Magna inter molles concordia. •uvenal.

Ital. Qual e it rettore, tali fono i populi.
Quando la putrona folleggia ,
La fante danneggia.

Uxor pesfima , pesfimus maritus;
Miror non bone convenire vobis ,

Hooghd. Faule eyer, and ftinkende butter, gehoren zu fammen.

Cum fitis fimiles parefque vita. Mart. 8. 34.
Similes habent labra lactucas.

I

Ital. Ogni difforme trova it fuo conforme.
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EEN LESSE VOOR NIEIJ-GEHOUDE.

MEN HOEFT DEN HONT GEEN BROOT TE GEVEN, SOO LANGH HY WISPEL-STEERT.
NON SE DA TANTO PANE AL CAGNUOLE, QUANTO LA SUA CODA DIMANDA.

Al quifpelt Leeuwtje met den fteert,
Al troetelt Leeuwtje fijnen weert,
Al janckt'et met een luyde Item ,
Al loopt'et voor, en achter hem,
Al fit het beefje geeftigh op ,
Al draeyt het als een fnellen top,
Al biet het dickmael fijnen poot,
Ten krijght niet altijt witte-broot;
Want heeft'et eerft fijn deel gehadt,
Al is'et niet ten vollen fat,
Hoewel het fiecht en deerlick Piet,
Ten krijght noch al fijn wille niet.
Al fchijnt dit Ilecht, gelijck het leyt,
Het is noch efter wat gefeyt;
Ghy, weeght'et in de rechte fchael,

Het kan u dienen menighmael,
Het kan u dienen tegen lust
Die noyt of felden is geruft,
Het kan u dienen over al,
Waer dat men vreughde plegen fal:
Men hoeft voorwaer het weeligh vleyfch
Niet ftaegh to geven fijnen eyfch;
Dus fchoon iet fomtijts mach beftaen,
Het is al beter niet gedaen
En geeft een vrou, een vrient, een kint,
Niet alles wat haer breyn verfint;
mIck mocht, en ick en deed'et niet ",
En was in vreughde noyt verdriet ;
Schrijft defe fpreuck in uw gemoet,
Sy is u aller wegen goet.
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Nederl. Men geeft het hondeken niet foo veel broots, als zijn fteert wel
eyfchen fou.

Een dwaes eyfcht veel, maer dwafer is by die 't hem geeft.

Engels. A foole demandeth muth, but to more foole is he that giveth it.
Spaens. Menea la code el can,
No por ti, lino por el pan.
Deteriores omnes fumus licentia : Terent. Heaut. 2. 3.

Spaens. Much° pide el loco, mas loco es el que lo da.
Frans.

fol demande beaucoup, mais plus fol eft celuy qui donne.

Cui plus licet Tam par eft, plus vult quhm licet. P. Sync:.
Qui non vetat peccare cum pasta, jubet. Sen. Troad.
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EEN LESSE VOOR NIEU-GEHOUDE.

BEEREN , LEEU WEN , FELLE DIEREN, KONNEN HAERS GELUCKE VIEREN.
S/EVIS INTER SE CONVENIT URSIS.

Of al fchoon de wreede leeuwen,
In de woefte bosfchen fchreeuwen,
Of de felle tygher krijt
Dat de lucht in ftucken fplijt:
Of de beeren leelick tieren,
En verfchricken alle dieren,
Sy noch efter alle-gaer
Griefden noyt haer weder-paer.
Noyt vecht leeuwe met leeuwinne,
Maer fy oeffent foete minne:
Noyt en was de tygher fel
Tegen fijne bed-gefel ;
Maer een beer, noch boven allen ,
Plach te jocken, en te mallen,
En te toonen foet gelaet
Aen fijn lieve mede-maet.

Nederl. Twee quade honden bijten malkanderen niet.
Geen beeft en is'er oyt Poo fel,
Dat niet en viert zijn met-gefel.

Beeren kunnen fachtjens fpelen,
Kunnen vryen, kunnen telen,
Beeren paren in het groen
Soeter als veel menfchen doen.
tFy dan, grimmers, kijvers, krijters!
tFy, onfoete wijve-fmijters!
tFy het wijf, die haren man
Niet in liefde vieren kan !
Felle beeften fonder reden,
Noyt geleert in goede Peden ,
Toonen liefd' en foeten aert
Als fy t'famen fijn gepaert.
Ghy dan, die uw rechterhanden
Eens te famen ginght verpanden,
Hebt voor al een fachten geeft,
Of koomt , leert'et van een beeft.

Calcio di ftallone non fece mai male a cavalla.
Calcio di giumenta non nuoce al ftallone.

Hoaghd. Es beifzet kein wolff den andern.
Es beift kein kriihe der andern die angen aufz.

Frans.

Deux beftes paifent Bien en un pre.

Wilde bern fein bei einander germ
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Spaens. Con un lobo no fe mata otro.

Pres du lion la lionne fe plaift ,

Frans. Corbeau a corbeau ne creve jamais les yeux.

Avec le loup la louve eft fans contraiute ,

Corvi con corvi non ti cavan mai gli occhi.

Hoogkd. Eine kriihe fifzt gern bey der andern.
Es mufz eM kalter winter fein, daft ein wolff den andern frifzt.

Spaens. No ay beftia fiera ,
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Et du taureau la vache n'a point crainte.
Quelle furie & pefte taut infame
Vient a troubler les hommes vicieux ,
Qu'on oit toufiours le mary & la femme

Que no fe huelgue eon fu eompanera. id eft:

S'entrepincer de mots pernicieux

Frans. Il n'y a befte fi fibre en la campagne ,
Qui ne fe plaife avec fa compagne.

S'efgratigner d'outrage qui diffame,
Baigner de plaincts rudement; mais bien pire,

Jean Former de Montauban:

Souvent de fang les baigne leur folk ire.

Tous animaux lefquels font en la terre
Vivent en paix , & tranquille eft lenr faict,
On bien s'ils ont debat & fe font guerre,
A la femelle one le mane n'en faict:
L'onrs' avec l'onrs feure par les bois erre,

Offende it cielo, e'l fanto amor difcioglie,
Quel, cbe con envie man batte la moglie. id eft:
Celuy le ciel offence, & viole l'amitie,

Qni d'une fiere main bat fa chore moitie.
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DE GANSEN DIE KRIJGEN DEN KOST, MAER SY MOETENSE PLUCKEN.
Komt, fiet bier defe prent, en leert den fin begrijpen,
Al wie maer zijt gewoon de ftraet alleen te Ilijpen:
Hoort dit, wie niet en doet, als dat hy ledigh gaet,
Hier is een goede les daer op te letten ftaet :
God is een rijcke born, hy fpijft de wilde dieren,
Het zy die in het wout of om den oever fwieren ;
Maer fchoon hy yder beeft fijn eygen voetfel biet,
Noch voedt hy even-wel de luye buycken niet.
Nederl. Godt fpijft de vogelen , maer fy moeten'er om vliegen.

De ganfen krijghen wel den koft
Maer fijn van moeyte niet verloft.
Niemandt en komen de gebrade duyven in de mont gevlogen.
Armoede is luyheyts loon.
Godt geeft koeyen, maer niet met de hoornen.
Wie befoeten
moet befuren.
Die de eyeren hebben wil , moet het kakelen der hennen lijden.
Den flapenden vos en valt niet in den muyl.
Randt aen den ploegh , foo fal 't Godt vorderen.
Tot Godes huip behoeft arbeyt.
Rept handen en voeten,
Godt fal 't verfoeten.
Stroopt uw armen, en feght: Godt worts.
Den flapenden wolf loopt geen fchaep in den mont.
Die 't vereken keelen wil , moet hem het tieren trooften.
Een vliegende kraey vanght wat.
Tik. Apo* Upt:Pres Osol wporeipotOsv ghuctv. Hefiod.

i. e. Virtutem voluere Dii fudore parari.

Geen menfch of ander dier en late fich bedriegen ,
Al wat'er fpijfe foeckt moet loopen, rennen , vliegen :
De vos, die fit en geeuwt, of luyert in den kuyl,
Hout wel de pooten droogh, maer krijght niet in den muyl:
Al wat'er adem heeft behoort'et aen te mercken,
Dat wat van Adam komt bevolen is te wercken;
Wie geen beroep en heeft, en niet ter werelt doet,
En heeft geen vaften trooft waer op hy wert gevoet.

Du roc, ofi la vertu liberale promet
Apres dix mille ennuis une gloire eterneFe. Ronfard.
Frans. Dieu donne biens & bceufs , mais pas les comes.
Hooghd. Fleifz bricht alles eyfz.
Frans. Nul Bien fans peine.
Hooghd. Wenn der zimmerman lang umbs holz fpaziren geht, fo fellt kein fpiln
dar von.

Frans. A renard endormy lien ne luy diet en gorge.
Renard qui dart la matinee, n'a pas Ia bouche emplumee.
A chien dormant rien ne vient en la dent.

Ital. Non fi pub aver it miel fenza le morche,
La rofa fenza la fpina, Ni came fenz' osfe, ni farina fenza femola.

Spaens. A la valpeia dormida no e cal nada en Ia boca.
Lat. Manus movenda cum Minerva.
Manum admoventi fortuna imploranda eft.

Frans. Qui a befoin du feu, le quiert des doigts.
Vade ad formicam , pier.
Apres beaucoup d'ennuis plus donee eft Ia liesfe ,
Et jamais un grand heur n'est acquis sans tristesfe,
et :

Les dieux ont la fueur devant la vertu mise ,

Toute chose facile est indigne de gloire,

Et fault beaucoup grimper ains qu'atteindre au sommet

Plus grand eft le peril, plus belle eft la victoire,
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GAET TOT DEN MIER , GHY LUYAERT.
Ghy luyaert, die nu leght en fiaept,
En dan een wijle fit en gaept,
Op, op! en gaet eens tot de mier,
Dat is een kleyn, maer naerftigh dier,
Dat is voorfichtigh ende wijs,
Dat gadert 's fomers fijne fpijs,
Op dat'et door de ftrenghe kou
Niet door gebreck vergaen en fou.
Maer ghy leght hier en koeckeloert,
Door vreemde droomen omgevoert:

Nederl. Ledigheyt is hongers moeder

En van diefte voile broeder.
Ruft maeckt roeft.
Een plouch die werckt, blinckt ,
Maer 't ftille water ftinckt.
Niet doen leert quaet doen.
Lat. Non minor eft virtus , quam quaerere , parta tueri.
Casus ineft illis ; hic erit artis opus. Ovid.
Frans. Ce n'eft pas moindre vertu de garder
ce qni eft acquis que de l'acquerir.

P. Soros: Fortunam citius reperias quam retineas.
Cato 3. 7. Segnitiem fugite , quae vitae ignavia fertur,,
Cum animus languet, consurnit inertia corpus.

Ghy {let, hoe dat de fnelle tijt,
Hoe dat uw jonckheyt henen glijt;
En efter neemt ghy niet ter hant
Tot oeffeningh van uw verftant.
Op, op! en ftelt het lijf te werck ,
En fet de mier tot uw gemerck ;
Want die by lichten daghe- gaept,
En in den fomer fit en gaept ,
Is waerdigh , dat by koude lijt ,
Wanneer de felle winter bijt.

Horat. 1. Satyr. 1.
Parvula (nam exemplo eft) magni formica laboris
Ore trahit quodcunque poteft, atque addit acervo
Quem ftruit, baud ignara ac non incauta futuri.
Qum, fimul in verfum contriftat Aquarius annum,
Non ufquam prorepit :

&

illis utitur ante

Qumfitis, fapiens. &c.
In hoc adagio Arabes, Hebrrei , & Romani concurrunt , & eodem fenfu utuntur.
Combien heurenx feroit le laboureur,,
S'il cognosfoit de fon heur la valeur ! Ronfard.

Prov. 20. 13: llebt den flaep niet lief, dat ghy niet arm en wordt; laet

uwe ooghen wacker fijn , foo fult ghy broots genoegh hebben.
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SNIJT MEN SIJN NEUS AF, MEN SCHENT SIJN AENGESICHT.
De man, die bet sees op ten hens heeft, fpreeekt:

Komt hier, al wie my kent, en wilt ten beften raden:
Ick heb, eylaes! een neus met puyften overladen,
Een neus, in als gelijck een Kalikoutfen haen,
Daer hangen (foo het fchijnt) veel jonghe neufen aen;
Een neus, een vreemde fnuyt, daer op de kinders wijfen,
Een neus, 'k en weet niet hoe, daer van de vrouwen ijfen ,
Een neus gelijck een ey, en root gelijck een bloet,
Die my oock even felfs by wijfen fchricken doet :
Een neus — maer 't is genoegh. Wie kan het monfter lieden?
Ick meyn het leelick dingh noch heden af te fnijden :
t' Sa, t' fa! ick val'er aen ; en waerom noch gebeyt?
Het dient toch eens gedaen wat dickmael is gefeyt.
Maer, hola! mijn vernuft, heeft dit oock goede reden?
Is oock uw neus een lit om af te fijn gesneden?
0, foo ghy dit begint, denckt wat een feltfaem dal,
Denckt wat een groufaem vack uw aenficht wefen fat !
Ey lieve, wilt het mes van uwe leden wenden;
Wie in fijn neufe fnijt die moet fijn aenficht fchenden :
Gaet hier in met gedult, en geenfins met gewelt,
En heelt noch, foo ghy kondt , al wat'er is ontftelt.

Saloon dat oock vrienden kijven ,
Sy moeten vrienden blijven.

En of ghy metter haeft misfchien de roode plecken
Niet af en weet te doen, niet uyt en weet te trecken ,
Soo gaet al weder aen, oock tot de derde reys ,
En noch , hoe dat'et gaet, verfchoont uw eygen vleys.
Soo ghy nu, Lefer, vraeght , wat hier is uyt te trecken ,
En hoe u dit verhael ten goede mochte ftrecken;
Soo weet, als dat het wijft , hoe dat men vieren moet
De feylen van een vrient, of van uw eygen bloet :
Is oyt een man , of wijf, uyt haren plicht geweecken ,
Een brooder fonder eer, een moeder vol gebreecken ,
Een varier die misfchien fijn echte plicht vergeet,
Een nicht die buyten fpoor in quade wegen treet ;
Ghy moot noch even-wel de vrienden niet verlaten ,
Ghy moet wel haer gebreck , maer niet de lieden haten ,
Ghy moet haer ongemack niet haren aen den dagh ,
Maer decken wat'er fchort, gelijck de liefde plagh :
Ghy moet, indien ghy kont , het quade-feer genefen ,
En foo ghy niet en kont , in al's geduldigh wefen;
Men fet geen leden af, al lijdt men groote pijn ,
Men fet geen leden af , als die verkanckert fijn.

Ne te glorifie point du deshonneur de ton P ere; car le deshonneur de ton pore
ne te scauroit tourner ii honneur. Syr. 3. 11.
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'T IS QUAET HASEN MET TROMMELS VANGEN.
ON NE PREND LIEVRE AU TABOURIN, NY OISEAU A LA TARTEVELI,E.

Al wie een fnellen haes met trommels ineynt te vangen,
Die heeft'et qualick voor, en doet verkeerde gangen ,
Want eer de jager komt ontrent het groene wout,
Soo is het vlugtigh dier verloren in het hout:
Daer leyt het dan en duyckt, foo dat de graghe winden
Geen wilt-braet op en doen, geen haes en konnen vinden:
Daer komt dan onfe vrient ganfch moede van de jacht,
En brenght niet anders met ads flechts een droeven nacht.
Sit iemant in den Raedt of wil hy leeren krijghen ,
Die moet voor alle dingh fijn tonghe leeren fwijgen;

Want die van iljn bedrijf met open monde fpreeckt ,
Die vint men in der daet dat by den aenilagh breeckt.
Met fwijgen , foete jeught! met fwijgen is te minnen ,
Met fwijgen kan een Vorft de vafte fteden winnen:
Een die geduerigh fwetft van dat hy wil beftaen ,
En brenght niet anders t'huis als flechts een malle waen.
Met klappen , foete jeught ! en is niet uyt tt rechten ,
Noch in het foet gevry , noch in het wreede vechten ;
Maer die met heusfchen wont lijn dingen heelen kan ,
Die mach een vryer zijn, en oock een oorloghs-man.

Nederl. Alle vogels fchouwen d'openbare netten.

Frans. Penfe ce que to veux : park ce quo to dois.
Hooyhd. Sag nicht alles das du weift ,

Geen voghels moeten fy verfchricken ,

Glaub nicht alles das du hOreft,

Die opte voghels willigh micken.
TIcacu TO cr;70v CPcippa gov

pAdk

YR./chi/I ,igani.

id eft:
Silere pridem remedium damnis puto.
Eximia eft virtus , pretare filentia rebus :
At contra gravis eft culpa, tacenda loqui. Cad. 2. Art.
Hooyhd. Weife lout haben ihren mund im herfzen.
Spaens. Quien paxaro ha de tomar, no ha de oxcar.
Frans. Qui vent prendre un oifeau, it ne faut pas l'effaroucher.
Ital. Chi dice tutto quel oh' egli fa, fa tutto quel oh' egli pub, e mangle cib ch'
egli ha; non gli refta niente.

I

Thee nicht alles das du kanft,
Wisfe nicht alles das du lifeft.

Ital. Le minaccie fono arme del minacciato.
Spaens. A mucha parola obra poco.
Frans. Par trop dire on eft perdu.
Lat. Multorem confeii peace loquuntur.
In ira nihil decentius quhm cum adeft filentium. Plutarch. de cohib. ira.
Veftigatoribus & venatoribus diurni nocturnique labores esfent irriti, fi non
Illentio, priusquam venabulis & impetu, feras interciperent. Carol. Pafchal. Virt.
&

cap. 32.
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DIE EEN HOEN VAT , MAECKT DAT HET NIET EN KRIJT.
IL FAUT PRENDRE

LA POULE SANS CRIER.

Een Algernon, met een hoen in de pant , dat hy de kele toeniipt, fpreeekt :

Siet, vrienden , wat ick doe : ick heb een hoen gegrepen ,
Maer 'k heb'et metter daet de kele toe-genepen,
Uyt vreefe dat het dier misfchien de ganfche locht ,
En oock het naefte dorp met fchreeuwen vullen mocht.
Ick weet, foo buer-man Fop het beefjen hoorde krijten ,
Ick weet'et voor gewis , het fou hem dapper fpijten ,
Het fou hem pijne doen tot binnen in de ziel ,
Dat ick , een Hecht gefel, foo vetten keucken hiel.

't Is feker, foo een raef kon in der ftilheyt eten ,
Hy kreegh een vollen buyck en niemant fou het weten :
Maer mits hy by den roof foo luyde fit en kraft ,
Soo krijght hy menighmael een ongenooden gait.
Gefellen, foo het luck komt over u gefegen ,
Indien ghy my gelooft , het dient te 'fijn gefwegen ;
Het dient met ftillen mont in haeften opgevat :
Die muyft en niet en mauwt , dat is de bete kat.

Nederl. Hoort, fwijght, en fiet:

Frans. C'eft un fort beau jeu,

Muyft, en mauwt niet.
Nutten fonder krasfen:
Kluyven fonder basfen.
Gaen uwe faecken naer uw wenfchen,
Danckt Godt, maer poeht niet by de menfehen.
Whit ghy, foo laet van roemen af;
Een ftille feugh, die eet den draf.
Heeft iemant ghelt, dat fcboone blinckt,
Die maecken, dat het iiiet en klinckt.
Ital. Coluy the e faggio, quietamente gode.
Frans. Chat mioleur ne fat onques bon chasfeur.
Ital. Chi non fa tacere,
Non fa godere.

Hooyhd. ;Vann die henn ihr gatzen liefz, fo wuft man nit das fie gelegt hett.

Wil iemant nae de kunft een vogel-neftjen rooven ,
Die moet in dit bedrijf het oude woort gelooven ,
Een woort, een deftigh woort , een regel van beleyt
Die iemant t'uwer leer voor defen heeft gefeyt :

Nederl. Die kan fwijgen en hooren,

Groote ruft is hem geboren.
Die kan hooren en fwijgen,
Groote faken kan by krijgen.
Hoort, fiet, fwijght, en verdraeght,
Soo weet niemant watje jaeght.
Die veel kalt,
Veel ontvalt.
Swijghen en deneken

Quand on fait, & parle pen.

Engels. Cannot you be content to fare wel , but you muft crie roft meet ?
Lat. Nullum eft tempus, quo diceuda flint omnia.
Lupus dum prmdam agit, ne hifcit quidem.

Frans. Take & faire
Par mer & par terre.

Lat. Hand ulli tacuisfe nocet , nocet esfe locutum. Cato.
Spaens. Callar y ojos , tomaremos la madre y los pollos.
Frans. Se taire & murk les yeux , c'eft pour prendre la mere & les petits.
De chofe trifte on adverfaire,
En temps de joye on fe doit take.

Ital. Penfa molto, parla poco , e fcrivi meno.
Frans. Si to veus vivre en pais,
Ne dis tout ce que fcais.
S 1,0 4pCiva ./Erchyl. Emmen.

Siet gaeu en naerftigh toe, gaet ftil en maeckt te fwijgen,
Ghy fult gewis het jongh, ghy fult de moeder krijgen.
Gelooftet, domme jeught , daer is geen beter vondt ,
Als fneegh en vlijtigh fijn , en al met ftillen mondt.

Kan niemant kreneken.
Gaet'er yet Baer uwen wil,
Veeght uw mont, en hout u ftil.
Ital. Asfai fa, chi non fa, fe tacer fa.
Frans. Qui ne fcait rien , fcait encores asfez , s'il fe fcait take.
Lat. Qui nil fcit , fat fcit , fi tacere noverit.
Loqui ignorabit , qui tacere nefciet. Periand. per Anion.
Frans. Celuy qui ne fcait take, ne fcait parler.
Lat. Sepes fapientim eft filentium.
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TRECKT ALS 'T NOPT, VISSCHER.
De gene, die by den risfdier !tad fpreeckt:

Wel, maet, hoe fit ghy dus en gaept,
My dunckt voorfeker dat ghy flaept;
Want Piet, de vis bijt aen het aes ,
En ghy fit als een rechte dwaes,
Ghy fit gelijck een quack en fiet,
En dat u raeckt en doet ghy niet.
Ick bid, en gaept niet hier of daer,
Maer neemt in tijts uw faken waer :
Een goede kans is glibber-Plat,
Sy dient met haeften opgevat ,
En 't is voorwaer geen handigh man,

Nederl. 't Is kunft in tijts jae te feggen.

Grijpt als 't •tijt is.
Men moet fijn tobben uytfetten terwijl het regent.
Men moet gapen als'er pap geboden wert.
Met moet het yfer fineden dewijl het heet is.
Men moet mennen t'wijl de heul leyt.
Men moet feylen t'wijl de wint dient.
Haddekens kinderen waren noyt rijck.
Het luck
Is vlugh ,
Die het vat
Die het hadt,
Die het quift
Die het miff.

Die fijn geluck niet vatten kan;
Want dien het voordeel eens ontglijt ,
Die is'et al fijn leven quijt,
En fchoon hy naemaels anders wou ,
Hy vindt niet anders als berou.
Al wie dan niet in tijts en vift,
Is waert dat hy de lode mitt.
Ghy daerom, vrient, let op uw ftuck ,
En paft wel op het vluchtigh luck ,
Terwijl het voor uw deure klopt
Treckt , visfcher , treckt terwijl het nopt !

Het geluck en ftaet niet ftil voor ymants deur.
Gaept als men u den lepel biet ,
Want naemaels, vrient, en krijghje niet.
Die tijt heeft en tijt laet glyen ,
Kan fijn leven niet bedyen.
Die altijt vroegh genoegh komt, komt veeltijts te laet.
Die verfiaept fijn ochtent-werck , befcheten is fijn dagh-werck.
Lant koopen en goet bonwelick doen , en verfchijnt alle dagh niet.
Hooyhd. Den es allezeit zu frii dinickt, der komt gewifelich fu fpat.
Ital. A ben fare non dar dimora,
Perche prefto pasfa l'hora.
Bifogna pigliar le venture, quando Iddio le manda.
Chi tardi arrive , male allogia.
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Frans.

Qui ne rend quand it peut ,

Qui tard arrive, mal loge,

n'aura quand it vent.

L'Oceafion eft chauve, & qui ne la retient ,

Quand le Bien vient, on le doit prendre.

Tont foudain elle efchappe, & jamais ne revient.

Ital.

Quand le fer eft chaud, it le faut batre.

Se s'havesfe a fare le cafe due volte, eiafcun farebbe fat io.
Chi non fa quando pub,

Le temps fe change en peu d'heure:

Non pub fare quando vuole.

Tel rit le matin qui le fair pleure.

Batti ii ferro , mentre ch' egli d caldo.

Lat.

Collige , non omni tempore mesfis erit.

Chi tardi vuol, non vuol.

Virtus eft, ubi ocean° admonet , difpicere.

Infinche s'ha it vento in poppa , bifogna faper navigare.

Clamamus, eras, eras: & tic confumitur mtas.
gsaing)i. Hefiod. Erga, etc. verf. 408.
MI'br avaPciAAEoicti g;
aiipsov

Spaens. Quando el hierro efta encendido,
Entonces ha de fer batido.

Plant. Perfa.

Sed propera , nec fe venturas differ in horas.

Lo que has de hazer no digas eras ,

Qui non eft hodie , eras minus aptus erit. Ovid. 1. Rented. Amor.

Pon la mano y haz.

Tolle moras; femper nocuit differre paratis. Luca». 1.

Si to dieren la vaquilla,

---- Mora fsepe malorum

Acude con la fognilla.

Dat caufas.--- illanilius

Frans. Pendant que le chien chie , le loup s'en va.

To peAAtn,s

En faifant la cage l'oifeau s'en va.

7(7011

iorpaVa

iv.

EuriP• °refl.

id eft:

Ce que dois faire ne dis point e. demain.

Futura cuncta pro nillilo puto.

Tel refufe , qui apres mute.

Multa amittuntur tarditic & focordid. Accius Diomede.

De l'eau qui eft pasfe le molin ne -meud pas.

FRONTE CAPILLATA EST
Siet , wat een felfaem wijf my heden is verfchenen ,
Siet , hoe dit eygen wijf is in der haeft verdwenen :
Dit wijf is voren ruygh , van achter isfe kael ,
En fiet , ick benfe quijt terwijl ick ftae en drael.
Dit wijf is voren ruygh, en biet daer groote fchatten ,
Maer aen het achter-lijf daer isfe niet te vatten ;

Wel, leert door mijn verdriet, ey leert, o rappe jeught !
Leert grijpen met befcheyt terwijl ghy grijpen meught.
De wel-gelegen tijt is eene van de faecken ,
Die nae een quade greep niet weder is te raecken ;
Dus wie uyt tragen aert verfuymt een goede kans ,
Die wort in onfe tael genoemt een flappe gans.

Tout foudain elle efchappe et jamais ne revient.
L'occafion eft chauve, et qui ne Ia retient ,
1) De lefer fal, tot beter verftant van date gelegentheyt, gelieven te gedencken dat de oude het geluck ofte goede gelegentheyt, hebben afgebeelt in de gedaente van een vrouwe, van
Toren veel hayrs en lange tuyten hebbende , maer van achter geheel kael en fonder hayr wefende; daer mede to kenneu gevende den aert ende eygenfehap van goede gelegentheyt, die alleen
van voren, en niet van achteren te vatten is : Het welek op verieheyde gevallen , en onder andere mede op de vlugtige gelegentheyt onfes levens, niet fonder reden, kan gepaft werden : want,
gelijck een godfaligh man wel gefeyt heeft, de Tijdt , die God almagtigh uyt den afgront fijner eeuwigheyt heeft voortgebracht , is het alderkoftelickste tee-val om het eeuwigh leven uyt te
wereken dat men oyt vondt ; want nen den tijdt dates tegenwoordigen levens hanght het eeuwige ; en als de tijt eens voor iemant door den doodt is afgesneden , too en is'er voor dien rnenfche
geen tijdt meer. Wat een groote genaL is'et dan van den Ileere onfen Godt, dat by ens nosh t'elkens brenght van 't een jaer in 't ander, , en verlenght ons fro onfe dagen , ten eynde wy
fulex waernemende , des te beter het eeuwig l:sen fouden uyt-wercken P en fulcx to doen noemt de H. Geeft de bequaemheyt des tijts uyt te koopen. Col. 4. 5.
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NA DEN KEMEL MAECKT'ET PACK, ANDERS BAERT'ET ONGEMACK.
PRO CAMELO SARCINA.

Al fchijnt de kernel fonder geeft,
Al is het maer een lompigh beeft ,
Noch heeft het grof gedierte wat
Dat oorboir is te zijn gevat;
Want als men op fijn rugghe leyt
De packer voor hem toe-bereyt,
Soo toont het beeft fiju kloeck verftant :
Want feet, het knielt daer in het zant,
En blip foo leggen op den gront ,
Tot dat men (even hondert pont
Heeft op fijn bultigh lijf getaft,
Want dat is juyft een kernels laft ;
Doch meer en neemt'et geenfins aen,
Maer gaet dan op lijn beenen ftaen ;
Dat is in fijne tael gefeyt:
My is genoegh op 't lijf geleyt;
Dus foo ghy wenfcht mijn goede reys ,
Soo laedt my niet, als nae den eys.

Nederl. Dat u te fwaer om heffen is, dat laet liggen.

Na den drager maeckt den fack ,
't Pack na 't peert, en 't peert na 't pack.
Lat. Ne gladium tollas , mulier.
Ne futor ultra crepidam.

I

Voorwaer , foo dit wierd' nagedaen ,
Het louder dickmaels beter gaen;
Want veeltijts door te grooten laft
En wort niet op den dienft gepaft.
Ey fiet, wat heeft'er menigh man
Meer ampten als hy dragen kan,
Soo dat hy onder fijnen ftaet
Gebocht , gebult , gebogen gaet :
En efter wil hy grooter eer ,
En roept noch al gedurigh Meer,
Tot hem het pack ter neder druckt ,
Of met gewelt ter aerden ruckt.
Ghy, zijdy wijs, beminde vrient ,
Beproeft wat u voor ladingh dient,
Beproeft uw fehouders , eer ghy draeght ,

En wickt al vorens eer ghy waeght ;
Want meer te willen als men kan ,
Daer komt of fchaed' of fchande van.

Vide Hebraieum Adagium apad Drufium Decur.
1. Pr OV . 5.
Qui Leonem citat in deferiptione Africa; lib. 2.
Illud fere , inquit , obfervant , ut pro cameli fareina, id eft pro 700 libris Italicis
tres aureos ado umerent.
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Virgil. Eel. 8.

Horat. Art.

---

Verfate diu quid ferre recnfent ,
Quid valeant humeri. ---

Non omnia posfumus omnes.

Senec, de Tranq Anim. cap. 4.
Ante omnia necesfe eft feipfum mftiraare, quia fere plus nobis videmur posfe,

Martial. 24. Epigr. ult.

quam posfumus. Alius eloquentice fiducia prelabitur, alias infirmum corpus

Non ignorat , onus quod fit fuccedere Macro.

laboriofo oppresfit officio, alius patrimonio fuo plus imperavit quam ferre

Qui fua metitur pondera, ferre poteft.

poslit, &c.

SPRINGT NIET VERDER ALS UW STOCK LANGH IS.
Vrient, die hier ftaet aen defe foot,
My dunckt fy is u wat te groot;
Al eer ghy dan uw fprongh begint,
Soo maeckt dat ghy u wel verfint ,
Soo maeckt dat ghy de gronden weet ,
Soo maeckt dat ghy uw water meet :

Merl. Pie Been eyeren en heeft, die bra; den neft.
Reck na deck.
Teer na neer.
Maet houdt ftaet.
Niemant fpringe vorder als zijn pots vermagh.
Elck roeye met de riemen die hy heeft.
Haelt uw zeyl met te hoogh.
Kent ftaet, en hout maet.
Laet den geck niet te veel uyt.
Kleyne vogeltjens, kleyne neftjens.
Die meer begeert als hem betaemt,
Mift dickmaels, dat hy badt geraemt.

Maer let voor al , o goede man,
Hoe ver uw polfe reycken kan ;
Want veel te pogen fonder raet ,
En ver te fpringen fonder maet,
En faecken aengaen boven macht ,
Dat brenght'er menigh in de gracht.

Hooghd. Men mufz Lich nach der deck ftrecken.
P. Syrus. Ubi ccepit pauper divitem imitari, perit.
Engels. A proud heart in a begger, is not unlieke a great fire in a fmal cottage,
which

warmeth',,not the houfe but burneth it.

Turcks. OrgantMge giore khibfun. id eft:
Ital. Bifogna diftender fi, panto e longe it lenzuolo.
Bifogna far la fpefa fecondo l'entrata.

Hooghd. Richts maul nach der tafchen.
Ital. BifoLcua far i bocconi h mifura della bocca.
Lat. Ne Capra pedem calceus.
Griecx. Mil 757rep Tvly r6 cc To Lvalli..ca.
Lat. Aviculm nidulificant

Lat. Ne pennas nido majores extende.

Pro opibus mmnia.

Engels. A proud heart and a beggere purfe wil not agree.
Lat. Si bovem non babes, afinum agas.
Frans. Si ton revenu n'eft capable de ta defpence, rend ta defpence capable de

Teftudo intra tegmen fuum collecta tuta eft.

ton revenu.

Hooghd. Wer nit kalck hat, der mufz mit leymen mauren.
Mit halben koften halt mann such haufz.

Lat. Metiri fe quemque fuo modulo ac pede verum eft. Hord. 1. 1p. 7.
Spaens. Cada uno eftienda la pierna como tiene la cubierta. id eft:
Frans. Chacun eftende la jambe felon la couverture.

Intra pelliculam tuam te cont'ne.

Spaens. Hermano, medi os con vueftro palmo.
Frans. Frere, mefurez vous avec voftre compan.

e.

Tecum habita, ut noris quam fit tibi curta fupellex. Perf. Sat. 4.
Turpe eft, quod nequeas, capiti committere pondus,
Et presfum inflexo mox dare terga genu.
Omnia non pariter rerum funt omnibus apta ,
Fama nec ex cequo ducitur ulla jugo. Propert. 3. 8.

TAST GEEN ROOT YSER AEN , OF SPOUT'ER OP.
Left daer ick over ftrate gingh ,
En lette vaft op alle dingh ,
Sach ick aldaer een jongen ftaen

Die greep in haeft een yfer aen
Een yfer dat hy voor hem fach,
Gelijck het by de fmisfe lath ;
De fmit fijn vader ftont'er by,
En trock den jongen aen de zy,
En feyde met cen hard verwijt :
Wel, botte lecker, als ghy zijt,
Zijt ghy een fone van een fmit?
Zijt ghy mijn kint, en doeje dit ?
Grijpt ghy uyt enckel onverftant,
Taft ghy na 't yfer metter hant ,

Eer datje proeft en zijt gewis ,
Of 't heet, of kout, of hoe het is?
Voorwaer, dit is recht plompaerts werck
Ghy , neemt een beter oogh-gemerck ;
Want in een winckel van een fmit
Daer weet een yder menfche dit :
Dat noyt een yfer dient geraeckt
Als van te voren nat gemaeckt,
En geeft het dan een fnar gedruys ,
Soo houdt voor al uw vingers t'huys.
Dit was na mijn begrijp een dingh
Dat vorder als de fmisfe gingh;
Ick heb'et daerom hier gefet ,
Dus dien het fmaeckt , die draegh'et met.
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Propert. 2. El. 5.

By aptekers wat to finaken ,
In een fpokers boeck te lefen ,
Kan niet als met hinder wefen.
Steeckt u in geen gat, of fiet'er deur.

Qua pote quifque, in 8 conterat arte diem.

Vid. Eraf. ad hoc Aday.
Quam quifque norit artem in hac fe exerceat.

'T IS QUAET SLIJPEN SONDER WATER.
De lefer fal gelieven, in plaetfe van een plaet , die hier nagelaten is, by inbeeldinge fob voor te ftellen een flijper met eeu droogen flijpfteen ,
klagende in voegen als hier is volgende :

Hoort, vrienden, die my heden fiet,
Hoort toch den grout van mijn verdriet,
Hoort, mach ick bidden , mijn geklagh ,
Dat ick moet brengen aen den dagh :
Ick ben een jonck en kloeck gefel,
Ick kan mijn ambacht wonder wel,
Ick hebbe vry geen flecht verftant ,
Ick ben oock vaerdigh van der hant,
Ick weet hoe ftael, al is'et fijn,
Moet nae de kunft geflepen zijn :
Maer fiet , 6 lieve mackers, fiet,
Ach! water dat en heb ick niet,
Ach! water dat is krachtigh nat,
Daer baet geen flijpen fonder dat,
Daer baet geen kunft, of rappe voet,
Daer niet te hebben hinder doet.
Siet, hoe het by de menfchen ftaet,
En hoe het in de werelt gaet!

Al is'er yemant kloeck en wijs,
Waer krijght een fchamel ruyter prijs?
Want heeft hy maer een drogen fteen ,
Eylaes! foo ftaet hy daer alleen,
Hy ftaet, eylacen! flecht en fiet;
Want fonder water flijpt men niet.
Of fchoon de byen konftigh zijn ,
Gaet, neemt hun eens den rosmarijn,
Gaet,.neemt hun bloemen ende kruyt,
Siet, al haer konften hebben uyt:
Dat nut, dat net, dat aerdigh beeft ,
Dat mift terftont fijn kloecken geeft.
Met vis wort vis gelockt, met vincken vanght men vincken ;
Een penninck in de beurs en hoort men nimmer klineken ;
Een boom waft alderbeft daer meer geboomte ftaet;
Het gelt is even foo, het wil een mede-maet.

Toole qualite perd fon luftre oh it n'y a point des moyens.

Nederl. 't Is quaet kemmen daer geen hayr en is.

Met ydele handen is 't quaet havicken loeken.
Die winnen wil meet by fetten.
't Is quaet bry maken van water alleen.
't Is quaet koecken backen fonder vuyr of vet.
Fen goet vuyr maeckt een fnellen kook.
't Is quaet delven fonder fpade.
't Is quaet beeften vet te maecken in magere weyden.
't Is quaet koopen en bidden moeten.
't Is quaet fonder eten honger hebben.
Sender nat is quaet to flijpen
Sender handen quaet te grijpen,
Sender vingers quaet te nijpen,
Sender lippen quaet to pijpen.
Frans. Jamais on fit bon potage avec de l'eau feule.
11 fact de l'argent pour commencer le jeu.
pefche en vain,
Qui n'amorce fon haim.

II n'y a point de plus penible foucy, que d'eftre en bonneur avec povrete.

Spaens. Ny curdado mas penofo, que teller honra y pobreza.
.Ronfard. Ah! I'honneur fans le Bien laisfe l'homme en arriere.
Et le bien fans l'honneur ne profite de guhre.

Spaens. Ni la artificiofa enxambre puede fin flor facar fruto.

a eft:

Frans. Les induftrieufes abeilles ne peuvent faire fruit fans fleurs.
Ital. II fuogo adiuta it cuogo.
Frans. Qui a ehonette, proud des autres oifeaux.
Nunca buena olla con agua fola.

Grieer.

xp
To7; 1..oxpoi; pi

akvii•J(Ti

Lat. Largitur parvis non nifi parva Pens.
Frans. Qui a argent, il a beau faire.
Ital. La ehiave d'oro apre ogni porta.
danari fanno correr i cavalli.
Quei chi ban ducati,
Signori fon chiamati.

Oros. Callim. id eft:
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NIET TE VEEL EYERS ONDER EENE HEN.
Een hnysman fpreeekt

Ick hebbe fchier een ftaegh gekijf
Met onfe Trijn, dat grilligh wijf;
Die feyt my, dat fy heeft een hen
Soo goet als ick ter werelt ken:
Een hen, die vaft en feecker broedt,
En wonder wel haer jongens voedt,
En daerom wil ons ftuere Trijn,
En 't kan of 't mach niet anders zijn ,
Dat ick mijn eyers allegaer
Te bran fal leggen onder haer;
Maer ick en kan het niet verftaen,
En kant'er daerom tegen aen,
Ick fegh, en dat op goeden gront ,
Te veel is altijt ongefont:
Sal ick ons eyers allegaer,
De hope van het langhe jaer,
Sal ick ons fchat, ons ganfche kraem,
In eenen klomp, en al-te-faem
Betrouwen aen een eenigh hoen?
Neen, dat en meyn' ick niet te doen.
Kan niet een wefel, of een kat,
Een bontfinck, of een fnoode rat,
De broet-hen brengen in den noot,
De broet-hen brengen in den doot?
Kan niet een hont, of gortigh fwijn,
De doot van al ons voordeel zijn ,
Kan niet een ander ongeluck
Ons brengen in den hoogften druck?
Bedaert u dan, mijn lieve Trijn,

Want dit en mach voorwaer niet zijn;
Een eenigh neft is haeft geftoort,
Een eenigh beeft is haeft vermoort :
En daerom dient ons goet verfpreyt,
En Kier en elders wat gefeyt.
Een mays die maer een hol en heeft,
't Is wonder foofe langhe leeft.
Maer 't wijl de lantsman, en fijn wijf,
Hier over raecken in gekijf,
Vraeght iemant wat dit is gefeyt?
Siet, dus foo wort'et uytgeleyt:
Ghy koopman, waeght niet allegaer
Op eenen bodem uwe waer:
En ghy rentier, fiet dat uw gelt
Niet al aen een en zy getelt:
En ghy die zijt aen landen rijck ,
Betroutfe niet op eenen dijck;
Maer boven al, ghy machtigh Vorft,
Hoe Peer dat ghy na 't heerfchen dorft,
En hanght niet Licht , hoe dat'et gaet,
Aen eenen velt-flagh uwen ftaet
Des werelts faecken al-te-mael
Die fweven in een losfe fchael,
Om foo te wagen t'eener tijt
Al wat ghy hebt, en wat ghy zijt.
Ick fegghe daerom tot befluyt,
Ick roep'et met den landts-man uyt:
Veel kabels fijn de fchippers heft,
Dus niet te veel in eenen neft.

DE KOE EN WEET NIET WAER TOE HAER DE STEERT DIENT , VOOR DATSE DIEN QUIJT IS.
LA VACHE NE SCAN QUE LUY VAUT SA QUEUE, JUSQUES QU'ELLE L'A PERDUE.

Wat maeckt de koeye met de fteert?
S'en is haer niet een Boone weert:
My dunckt dat die haer niet en paft,
Sy dient het beeft maer tot een laft.
Het is wel foo, dat yder lit
Heeft fijn gebruyck en eyghen wit:
Het oor dat hoort, de tand die knaeght,
Het ooghe fiet, de fchenckel draeght,
De voet is noodigh tot den trap;
Maer waer toe defe wipper-vvap?
Dit heb ick dickmaels over-leyt,
En dickmaels overluyt gefeyt.
Doch leftmael quam ick op het lant,
Daer ick veel fchoone koeyen vant,
Doch eene was haer ftaert gekort,
Die ftont met vliegen over-ftort;

En fchoon fy dreyghde met'et hooft,
Haer dreygen wort niet eens gelooft:
Het flim gefpuys fat even ftijf,
En beet haer vinnigh in het lijf.
Ick fagh bier by een ander ftaen,
Die was'er vry wat beter aen,
Dewijl fy had een wacker dingh
Dat haer van achter neder hingh:
Daer mede floegh fy bier en daer,
Al waerfe vliegen wert gewaer ;
Soo dater niet een kleyne mugh,
Haer mochte dueren op den rugh.
Dit fiende, fprack ick in den geeft
Als in de plaetfe van het beeft :
Siet, niemant kent fijn eygen goet,
Tot by het eens ontberen moet.
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Frans. Quant quelque chofe nous defaut ,
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Omnia poft obitum fingit , majora vetuftas:

On fcait alors ce qu'elle vaut.

Majus ab exequiis nomen in ora venit.

Vid. feqq.
Horat. 2. Epift. 1. de Hercule loquens.

Chofe perdue
Chofe cognue.
Apres domage

Comperit invidiam fupremo fine domari.

Chacun eft Page.

Seneca.

Spaens. Si quieres faber quanto vale un ducato, hufcalo preftado. id eft :

Carendo difcimus quam cara amiferimus.

Plant. Captiv. 1. 2.

Frans. Si to veux feavoir ce que vaut un ducat, cherche a remprunter.
Lat. Malo aceepto ftultus fapit.

Turn denique homines noftra intelligimus bona,
Cum gum in poteftate habuimus ea amifimus.

Spaens. Ni fe eftirna la falud, hafta el tiempo que fe pierde. id eft:
Frans. La fante ne s'eftime point, jufques au temps qu'on la perd.
Spaens. Ni quien fienta la pobreza come el que rico fe vio. id eft:
Frans. Perfonne ne resfent la povrete comme celuy qui s'eft y ea riche.

Ovid. 1. Amor. 15.
Palcitur in vivis livor; poft fata quiefcit.
Tune funs ex merito quemque tuetur honos.

Ronfard:
---- La vertu precieufe

Horat. 3. Od. 24.
Virtetem incolumen odimus,

De l'homme, quand ii vit, eft toufiours odieufe:

Sublatam ex oculis qucerimus invidi.

Apres qu'il eft abfent, chacun le penfe un Dieu.

Prophf. 3. 1.

La rancceur nut toufiours a ceux qui font en vie,

At mihi quod vivo detraxerit invida tuba,

Sur les vertus d'un mort elle n'a plus de lieu,

Poft obitum duplici fcenore reddet honos.

Et la pofterite rend l'honneur fans envie.

EEN GOET VOER-MAN KAN WEL KEEREN, AL IS DE PLAETSE ENGE.
UN BON CHARTON TOURNE EN PETIT LIEU.

De lefer beelde fich hier in eenen voer-man op eenen fmallen wegh, fijn koets kort en kunftelicken omwendende.

Al is de bane fmal, al fijn de fchaerfche wegen
Gedrongen tegens een, en bijfter ongelegen,
Noch weet in dit geval een handigh voer-man raet ,
En maeckt dat even daer fijn wagen omine-gaet.
Een ander,, onbewuft om na de kunft te rijden,
Die Conde voor gewis hier fchade moeten lijden ,
Of ftont in dit geval verwonnen van den noot,
Of ftorte met de koets te midden in de 'loot.

Een die met ftillen geeft rich oeffent in de Peden,
En heeft fijn hert gewent te buygen na de reden ,
Die vint in fijn bedrijf dat hem vernoegen magh :
Al is by kleyn gehuyft , en fonder groot beflagh,
Hy weet des niet-te-min fijn dingen uyt te voeren ,
En kan noch evenwel de ganfche leden roeren.
Het is na mijn begrijp, het is een ruftigh man
Die op een engen hoeck fijn wagen draeyen kan.

Nederl. Ick hou lien voerman voor geleert,

Lueret. 5.
Divitice grandes homini funt vivere payee,

Die wel op enge wegen keert.

lEquo animo.
Lat. Magnum vectigal parcimonia.

Frans. Provifion faite en faifon ,

Habet etiam ubi in re tenui fefe explicet magnus animus.

Fait du bien e la maifon.

Claudian. 1. Rulin.
Lat. l'rugalitas paupertas voluntaria.

Vivitur exiguo melius: natura beatis
Omnibus esfe dedit, fi quis cognoverit uti.

Frans. Petite cuifine fait des grandes maifons.

Lucan. 4.

Qui fcait fe contenter de peu ,

Difcite quam parvo liceat producere vitam,

En ce monde gaigne le jeu.

Et quantum natura petat. —

Vid. feqq. verj: 377.

'T IS TE LAET DE KOY GESLOTEN, ALS 'T VOGELTJE WECH IS.
QUANDO L'UCELLO E FUGG1TO , POCO RILEVA IL SERRAR LA GABBIA.

De af-beeldinge bier van boucle mogen wefen een vader die fiju kint aenfpreeckt , als het felve een vogel-koye pooght te fluyten, daer de vogel
uyt is gevlogen , ter oorfaecke van het felve verlies bitterlijck weenende.
De Vader fpreecit:

Wel hoe , mijn waerde foon, waerom aldus gekreten ?
Of is de vogel wegh die daer heeft in gefeten?
Ja, dat is 't , naer ick merck, dat is'et dat u fchort ,
En daerom dat je klaeght, en droeve tranen ftort :
Maer , kint , dat is gedaen ; de vinck is wegh gevlogen ,
De vinck is in het wout of in de lucht getogen ;

Wat voordeel kan het fijn dat ghy de koye fluyt ?
De vogel, lieve maet , de vogel is'er uyt.
Wat dient de ftal bewaert, of aen de knecht bevolen,
Wanneer het befte peert te voren is geftolen?
Wat dient de water-put met aerde toegefpreyt ,
Wanneer het vetfte kalf daer in verdroncken leyt ?
201.
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Het is van ouden tijt een wijfe van de gecken ,
Eerft naer een harden flagh het hooft te willen decken;
De wijsheyt moet in tijts, en van te voren lien ,
Hoe alle taken ftaen, en wat'er kan geschien.

Ghy dan noch, weeft getroolt en ftilt uw bitter klagen ;
Wat niet te rechten is dat moet men willigh dragen
Let beter naderhant , let beter op uw ftuck ;
Men wort by wijlen kloeck alleen door ongeluck.

Nederl. Schrapen en gelt niet, als de pot uyt is.

Lat. Even tus ftultornm magifter.
-- Careat fuccesfibus opto

't Is te laet, fey de ester, en had den bout in 't lijf.
't Is te laet den put gevult, als 't kalf verdroncken is.
Spaert in tijt,
Of 't goet dat glijt.
't Is quaet fparen als de koeck aen 't eynt is.

Quifquis ab eventu facta probanda putat. Ovid.

Spaens. Al condo ydo
El confejo venido.

Frans. Le con nil efchappe , le confeil vent'.
Hooghd. Nach der thath

Ital. Serrar la ftalla, quando fi fon prefi i buoi.
Frans. Tard on ferme l'eftable , quand le cheval eft perdu.
Griee.r. M£T,k TOV 71-61■Egov
ow.cpuxix.

Verftehet auch der nary den rath.
Da der regen voriiber ift, nimbftu den regen-mantel umb.

Ital. Dopb the e rubbato it cavallo , to ferri la ftalla.
Lat. Nil juvat amisfo claudere fepta Bove.

Lat. Machinas poft bellum adferre.
Oragivc 4)eacb. He'fiod.
Griecx. PElM
Lat. Sera in fundo parcimonia.
Torch:. Athlan ock dunmes. id eft:
Ital. La frezza tirata non torna.
Hooyhd. Man jagt die katz zu fpat vom fpeck , wenn er gefresfen ift.
Ital. Se s'havesfe a fare le cofe due volte , ciafcun farebbe favio.
Frans. Tard crie l'oifeau quand it eft pris.
Hooghd. Nachrew ift weiber rew.
Lat. Serb feram pons ftabulis poft forth latronis.

Frans. Apres le faict fage Breton.
Hooghd. Es hilfft nit das man den ftal fchleufzt , fo das viehe hera ufz ift.
Spaens. Defpues de defcalabrado untar el cafe°.
Frans. Apres la tefte brifee oindre le cafque.
Apres la fefte , on gratte la tefte.

Lat. Sero fapiunt Phryges.
ride Eraf. ad hoc adayium.
Evigilavit canis poftquam rapina facta eft.

Erpen. Cent. 2. 2.

Dopb it fatto , non vale pentimento.

De fnelle vogel op de vlucht ,
De fteen geflingert uyter hant ,
De woorden buyten uwen tant,
Soo weeght ten naeuften , deftigh man ,
Wat dat'er of gebeuren kan;
Want als het onheyl is gefchiet,
Soo gelt ontijdigh klagen niet.

Wanneer de pijl is in de lucht ,
De fnelle vogel op de vlucht,
De fteen geflingert uyter hant ,
De ftemme buyten uwen tant,
Soo is de flagh alree gegaen,
En daer en is geen houwen aen.
Dus, eer de pip is in de lucht,

Nederl. Een geworpen fteen, een gefchoten pijl, en een gefproken

zijn niet te herroepen.
Hebt gby met fpreken u vergift,
't Wort met geen fponfy uytgewift,
Sgrach. 21. 27.

Wijfen wegen hare woorden met een gout-gewiehte.
Die veel klapt , moet veel lieghen.
De

Hooghd. wane das wort hera us ift, fo ift es eines an d ern
Nefcit vox misfa reverti. Horaf. Art.
Illem 1. Epill. 18.
Et femel emisfum volt irrevocabile Veibum.

woort,

Ital. Parola detta , e fasfo tratto , non pub torn are b dietro.
De fcripto hoc magis

Lat. Littera feripta n:anet.
Ital. Parla poco , ma ferivi meno.
Hooghd. Geredt ift geredt, man kans mit keinem fchwam mehr abu isfeheu.
Frans. Trop panler nuift ,
Trop gratter cuift.
Silence eft bon retrenchement
Contre chacun evenement.
Ne revele, fi to es fage,
Ton ferret fans certain ufage.

Tout aloft que le vent fans retourner s'envole ,

Sage eft celny sans eontredit

Sans efpoir de rctour s'ech a ppe la parole. Ronfard.

Qui peu de fes affaires d it .
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ALS MORSIGE L[EDEN KUYS WORDEN , SOO SCHUERENSE DE PANNE VAN ACHTEREN.
I3efiet eens defe twee, die in voorleden jaren
Ganfch vuyl in haer bedrijf, en rechte flonfen waren ,
Die fijn nu wonder net, en uytermaten kuys,
Sy boenen -even felfs de gronden van het buys:
De palinen aen den heert , die niemant van de bueren
Oyt anders is gewoon als binnen in te fchueren ,
Die kuyft dit aerdigh volck oock aen den uytter-kant,
Al hanght die meeften tijt te midden in den brant.
Dus gaet'et in 't gemeen, wanneer onwijfe lieden
Met al te dommen emit haer oude rancken vlieden!

Want lids fy bijfter hardt en fonder reden gaen,
Soo koomt de tegen-feyl niet felden op de baen.
Wort niet een quiftegoet, wanneer hy wil bedaren,
Wel dickmaels al te feer genegen om te fparen?
Spilt niet een gierigh menfch, als hy na miltheyt tracht,
Wel dickmaels fonder maet, en boven fijne macht?
't Is beyde fonder gront, en tegen goede zeden,
't Is beyde fonder flot, en buyten alle reden;
Wel, vrienden, weeft befet en houdt de rechte maet;
Ten is geen ware deught die uyt den regel gaet.

Nederl. Noch y, noch fy.

Spam. Ni tan hermofa que mate,
Ni tan fea que efpante. id eft:

Ick mach wel boonen, maer niet met backen vol.
Men moet met handen , en niet met =laden faeyen.
Maet houdt ftaet.
Ea, 11 mele fi vol guftare con le punte delli dita.
Ogni cofa vuol mefura.

Medio tutisfimus ibis. Ovid. 3felam. 2.

Frans. Il n'y a banquet que de cliches.
Hooghd. Zu wenig and zu viel
Verderbet alle fpiel.
Zu viel ift ungefund:
Al zu fcharff macht fchtirtig.
Rompe lo givoco.

Ni tant laide, qu'elle efpouvente.
Ogno bel givoco vuol durar poco.
Tien la ftrada di mezzo.

Spaens. Por medio, y no caereys. id eft:
Frans. Allez par le milieu, & vous ne tomberez.

Ital. 11 molto e'l poco

Frans. Ni taut belle, qu'elle tue;

Lat. Perge vitt media: medium tenuere beati.
Frans. Qui commence a eftre liberal, devient prodigue.
Turcks. Baullu curium etion vetra menfaran carnadu.
Horat. Satyr. 1.
Eft modus in rebus, funt certi denique fines,
Quos ultra citraque nequit confiftere rectum.

Ideal Sat. 2.
Dum vitant ftulti vitia, in contraria currant.
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WACHTJE VOOR ASIJN VAN SOETEN WIJN.
GUARDATI D'ACETO DE VIN DOLCE.

Wanneer daer iemant maeckt azijn,
En neemt'er toe den foetften wijn,
Die krijght'er van het fuerfte vocht
Dat oyt op tonge bijten mocht;
Want als het foet fijn aert verlaet,
Niet dat fijn fuer te boven gaet.
Onthoudt dit woort, geminde vrient,
Vermits het alle vrienden dient.
Als vrienden uyt een mis-verftant
Eens worden tegen een gekant;
Als broeders, om, men weet niet wat,
Door wrevel worden op-gevat ;
Of als de vader en het kint

Nederl.

De foetfie wijn De felfte azijn.
Broeders gekijf Koomt om ziel en lijf.

Sich tegen een ontfteken vint;
Of dat twee lieven metter tijt
Vervallen tot een wrangen fpijt;
Soo vint men dat haer fellen haet
Ganfch boven alle peylen gaet:
Want als fich vrientfchap omme-went,
Soo is'er onluft fonder ent.
Ghy daerom, al die vrienden zijt,
En geeft de gramfchap. geenen tijt ;
Maer is'er iet dat qualick ftaet,
Soo heelfet weder metter daet
En of ghy fchoon een reyfjen kijft,
Soo maeckt noch datje vrienden blijft.

Ital. 11 buon vin fa buono aceto.
Hooghd. Wie der wein je besfer ift , je fchiirffer esfig draus wird.
Je neher blutfreundfchaft, je bitterer feindfchaft.

Spaens.

Ira de hermanos, ira de diablos.

amicos & confanguineos, funt gruisfimne.
Camerar. in Oper. Succef. Cent. 1. 29. pay. 454. Richter Axiom. Occon. 105. 218.
Balde in 1. cum oportet a de bon. qua liber.
Simultates inter parentes & liberos,

Lat. Fratelli, fiagelli.
Vulnere cognatae suet graviora maims. Lotich.

NOYT WORT DE RIVIERE GROOT, OF DAER GAET AL VRY VEEL TROEBEL WATERS IN.
MAI NON DIVENTO FIUME GRANDE, CHE NON N'ENTRASSE AQUA TURBIDA.

Noyt beeck en is in haeft gegroeyt ,
Soo datfe krachtigh henen vloeyt,
Of dat haer ftroom de landen deylt,
En dat op haer een kage feylt,
Of wis fy heeft van onklaer nat
Al vry wat veel in haer gevat.
Als iemant wort in haeften rijck ,
Oock verre boven fijns gelijck ,
En dat men niet ter deegh en fief,

Wie hem fnelt rijek te worden, en fal niet onfchuldig blijven. Syr. 28. 20.
Het Nederlants fpreeck-woort feght daerom wel:

Waer uyt fijn aenwas is gefchiet,
Dat hielt men eertijts voor een dingh
Dat niet, gelijck het fou, en gingh;
Men hielt, dat fuel en haeftigh goet
Al vry wat onklaer wefen moet :
En fchoon het flaet by wijlen mis,
Men vint'et daer het feker is.
Wat dient hier langer op geftaen ?
Hy, dien het raeckt, die treck'et aen.

Lanekfamen rijckdom is zaiigh.
Lat. Serpens, nifi ferpentem deglutiat, non fit draco.
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EEN FLODDER-KLEET DAT NIET EN PAST , EN IS NIET ANDERS ALS EEN LAST.
FORTUNAM, VELUT TUNICAM , MAGIS CONCINNAM PROBA, QUAM LONGAM.

De man, die het wijde Adder-Heel aen heeft, fpreeekl:

Dit kleet is al te langh, en al te ruim gefneden ,
't Hanght my, 'k en weet niet hoe, en floddert aen de leden ;
Het is een laftigh pack, fchoon dat ick maer en ftae;
En 't doet my ftaegh belet al waer ick henen gae:
Ick ben gelijck verdoolt in defe groote vouwen,
Ick ben geheel verftelt met defe ruyme mouwen,
Mijn hoet deckt my het oogh , dewijl by neder glijt ,
En dat gebeurt alleen vermits by is te wijt:
De kousfen , die ghy feet , zijn laften aen de beenen ,
En in dees grooten fchoen deer vallen kleyne fteenen
En ick en weet niet wat, dus ben ick ganfch verftelt,
En blijve dickmael ftaen te midden op het velt.
Ick ben een reyfend' man, en hebbe veel te dwalen,
Nu op een hoogen berg en dan in lage dalen ,

Non les grands biens, lonrde & fafcheufe fomme,

Nederl. Lange kleeren,

Korte finnen.

Biens, non pas biens, mais le malheur de l'homme.

Frans. Les trop longues robbes empefchent le corps: & les richesfes mondaines l'ame.
Lat. Viri beati vita caftigata fit,
Et non egena, fic egenm proxima.
Miferos reputa qui nimia felicitate torpefcunt.

Ronfard. 2. Od. 4.
De peu de rente on vit honeftement:

he vray threfor eft le contentement;

I

Nu op een driftigh zant, dan op een gladde baen;
My dient geen flodder-kleet gm wel te mogen gaen.
Voorwaer een minder rock die fou my beter pasfen ,
Die ftaet my aan het lijf, als uyt het lijf gewasfen ;
Ick prijfe boven al een knap , een matigh kleet,
Al wat daer boven gaet , en is maer enckel leet.
Wat mogen even-ftaegh , wat mogen alle menfchen
Gelt , have , renten, landt, als fonder eynde wenfchen
Men fegge wat men wil, die lijnen nooddruft heeft,
Die is't, die alderbeft en onbekommert leeft.
Een rock niet al te ruym , niet aen het lijf gefpannen ,
Dat is het befte kleedt voor vrouwen ende mannen ;
Want al wat na den eyfch niet aen de leden part,
En is maer ongemack, en niet als enckel laft.

Lat. Exiguum natura defiderat.
Dal. Asfai a ricco , it chi non manca.
Spaens. La quinta rueda al carro no haze fi no embaracar. id eft:
Frans. La cinquiesme roue au chariot ne fait qu'empefcher.
Qui a pour vivre, eft riche asfez.
Pea de bien, peu de Coney.

Hooghd. Die armuth ift ein ehrlich ding, vier mit umb kan gehn,
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Socrates dictum:

Bal. Le fpecierie migliori
Si tengon ne facchi minori.

Ut veftes nimis longs; corpora impediunt ambulantium , ita immenfse opes animum.
Magnae periclo funt opes obnoxiae. Phaedr. fad. 38.

Frans. A petite fontaine on boit h fon aife.

Seneca Thyefles

Pen & paix eft don de Dieu.
Petite brebiette

Mens regnum bona posfidet ,

Semble toufiours jeunette.

Nil ullis opus eft equis &c.
Rex eft qui metuit nihil:

Au petit bois prend on bien grand lievre.

Rex eft , quique cupit nihil.

Lat. Non in pauperie vitium eft, fed in paupere.

Hoc regnum fibi quifque dat.

Hooyhd. In grosfen wasfern fengt man grosfe Mae, in kleinen wasfern gate fifche.

Idem Oedipo, Act. 4.

--- Nam id arbitror

Quidquid excesfit modum

Apprime in vita esfe utile , ut Ne quid nimis. Terent. Andr..

Pendet inftabili loco.

Modus omnibus in rebus optimum eft habitu.

Rocfard. Eley. 13.

Nimia omnia nimium exhibent hominibus negotium ex fe. Plant. Panul. 1. 2.

Idem

Le vray contentement ne gift en rabondance ;

2. 1.

Il gift a la mefure & a la fufficance.
Le but de la richesfe eft d'en fcavoir ufer.

Ego, virtutc Deum & majorum noftrorum , dives fum fatis :

Et 2. Hymn. 7.

Iftas magnas factiones, animos, dotes dapfiles ,
Clamores , imperia, eburata vehicula, pallas, purpuram,

Bien volontiers fottife eft le propre heritage

Nihil moror, quse in fervitutem fumptibus redigunt viros.

De celuy, qui fans peine eft riche des jeulie Age.

DE KAT WOU WEL DEN VISCH GENAKEN, MAER VREEST HAER POOTEN NAT TE MAKEN.
DIE KATZ HAT DIE FISCH LIEB, ABER SIE WILL NIT INS WASSER.

De lefer beelde fich in een kat, ontrent een tobbe met water fittende, daer vis in leght, de kat daer op loerende, en haren poot uitftekende,
maer niet in 't water dervende taften.

Komt, fiet doch hier een reys ons katte iitten proneken!
Komt, let op haer gebaer, hoe datfe weet te loncken!
Sy fiet den verfchen vis, fy liet het open vat;
Maer, des al-niet-te-min, fy vreeft het killigh nat:
Sy vreeft, gewis fy vreeft haer pooten nat te waken,
En daerom wil het dier het water niet genaken:
Sy dreight wel met den klaeu, maer tart niet in den grout,
En dus en krijgtfe niet als honger in den mont.

Men vint, meeft over-al,_ een deel verkleumde wenfchen,
Die in haer ftil gepeys wel groote dingen wenfchen;
Maer dat en is maer wint: want die hem moeyt' ontfiet,
Sit wel met anghft en wacht, maer vordert anders niet.
Wie rofen plucken wil, en magh geen prickels mijden,
Wie honigraet begeert, die moet de byen lijden.
Voor hem die vruchten foeckt, is 't wenfchen niet genoegh,
De hant moet uyt de mou , de hant moet aen de ploegh.

Nederl. Een luye kat

Lat. Non quisquam fruitur veris honoribus ,

Eet nimmer fat,
Mils fy het nat
Te bijfter mijt.
Ghy , foeckje wat,
Otithout vry, dat
Men krijght geen fchat,
Ten zy men lijt.
Met arbeyt krijght men vyer uyt den fteen.

Grieco:. Siissa (PA ' Opvi8Etrol, CPurEtevi
iOelovo-i. id ell:
Lat. Ficus funt avibus gratin, at plantare recufant.

De vogels willen kerfen eten , Schoon dat fe van geen planten weten.

Ital. Chi fugge la mola , f'allontana dalla farina.

De haat moet uyt de mon ,

Grieco'.
O yip Gher.'iytev /.40.ov
Lat. Qui fugit molam , farinam fugit.

Al vreesje voor de kou.
Die ' t

vercken kelen wil, moet hem 't tieren trooften.
Plaut. Curc. 1. 1.
Qui h nuce nucleum esfe vult, frangit nucem.

Ital. Non fi pue havere it mele fenza le mofehe.
Non ti puO haver la refs fenfa la fpina.

Hybleos latehris nec fpoliat favos,
Si fronti caveat, 11 timeat rubes.
Armat fpina rofas, mella tegunt apes. Claud. Nap!. Hon.

Ital. Chi f'ajuta
Iddio l'ajuta.

Hooyhd. Helfft euch felbft , fo hilfl't euch God.

CPEC7El.id eft

.Frans. La mere des fciences eft labeur.

Hooyhd. Wer ever will haben , der mot der henuen kakelen liden.
Frans. On ne prend pas des truytes a brajes feches.
Gatto gnantato non prefe mai forzi.

Lat. Et labor ingenium miseris dedit et sua quemque
Advigilare fibi juslit Fortuna premendo.
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EEN VUYLE 13RUYT HEM` VEEL PARERENS AEN.
Als iemant tot u koomt met opgepronckte reden,
Als iemant moedigh is en buyght de ganfche leden,

Nederl.

Gemaelde bloemen riecken niet.
Op een verbrande vlaye dient fuycker geftrooyt.

IeWeir:4 grn.
`A7r)Iti yap
Lat. Simplicia verba veritas fimplex amat.
Hooghd. Die warheit darf nit viel rOcke.
Lat. Fella fuels, turpia phaleris indigent.

id eft:

Veritas per fe placet.
Honefta per fe decent.

Ital. Al buon yin non befogna frafca.
Lat. Vino vendibili non opus eft fufpenfa bedera.
Spaens. A cafas viejas, pnertas nuevas. id eft:
Frans. A vieille maifon porte neuve.
A vieux cheval bride rouge.

Lat. Nullae funt oceultiores infidiae quam hae quae latent in fimulitione officii.
Cie. in Verrem.
Noli homines blanch: niminm fermone probare,
Fiftula dulee canit , voluerem dun decipit auceps. Cato 1, 27.

Als iemant met beleyt fijn onfehult heeft gedaen;
Segt dan: Een vuyle bruyt heeft veel parerens aen.

Frans.
Spaens.
Frans.

Tout ce que reluit n'est pas or.
A burra vieja cincha amarilla.

e.

A vielle afnesfe fangle jaune.

Spaens.

A buey viejo cencerro nuevo. id eft:

Frans.

A vieil bceuf fonnette neuve.
Marius apud Salluftium

id facio. Ipfa fe virtus fatis oftendit :
artificio opus eft, ut turpia facta oratione tegant.

Non funt compoilta verba mea ; parvi
illis

idem:
Munditim mulieribus , viris labor convenit.

Bion Bueolicis:
Mop

thikpripro

xedav, ivips

lased. id eft:

Forma bonum muliebre, vigor roburque virile.

Vide & Erpen. Cent. 1. Aday. 5.
Lat. Bonitatis verba imitari majus malitia est. P. Syr.
Habeut infidias hominis blanditiae mali. Phaedr. fab. 11.
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EEN HINNE LEYT ALLE DAEGH, EEN STRUYS MAER EENS IN 'T JAER.
EIN KLEIN HENN LEGET ALLE TAGH , DA EIN STRAUSZ IM JAHR NUR EINS.

De Huysman , die de korf met hoender-eyers in den arm heeft , fpreeekt

Hoort doch wat ons gebeurt; de fchijn heeft my gelogen,
En hoope van gewin die heeft mijn wijf bedrogen:
Fen koop-man liet my Lien een ey van defen ftruys,
Dies kocht ick ftrax het Bier, en bracht het in mijn hays;
Ick dacht, nadien het beeft is dus gewoon te leggen,
Soo ftaet ons defe koop voor al niet of te feggen :
Want fiet, een hinnen-ey is maer gelijck een bal,
En 't blijckt hier dat de ftruys wel anders leggen fal;
Sijn ey is als een bol, dat acht ick groote faken ,
Men kan van een alleen een ganfche ftruyve maken:
Een Boer, een raeuwe gaff, al komt hy van de ploegh,
Geeft hem maer foo een ey, gewis hy heeft genoegh.
Dit fteld' ick voor gewis; maer fiet, in korte dagen
Toen vandt ick metter daet, hoe dat ick was geflagen:

Nederl. Licht gewin maeckt fware beurfen.

Die geen penningh en acid, en wort geen guldens heer.
Met enekele vehtjens pluckt men den vinek kael.
Allencxfe ilaen velt de boom.
Met veel Hagen wort de ftockvifch murw.
De dagelickfche penningh weet wat.
De ftadige japer vanght bet wildt.
Aenhouden doet verkrijgen.

Het beeft at wonder veel, en bleef noch even graegh,
Dies feyd' ick menigmael: fiet, wat een ftruyfche maegh!
Van eyers geen gewach, en fchoon ick maeckte neften
Van hoy, en enckel dons, 'k en vondeer niet ten beften
Doch, naer een langen tijt, juyft eens ontrent de Mey,
Toen focht ick in het neft, en vondt een eenigh ey:
Dies was ick wonder bly, maer al op losfe gronden ,
Want noyt, na defen tijt, en isfer meer gevonden:
Ons hinnen, onder dies, die leyden even-ftaegh,
Dat gaf my goet gewin, en dat meeft alle daegh;
Dies keef ick op den ftruys, en gingh den [locker feggen :
Van hier, ghy groote vraet, die niet en weet te leggen!
Uw fchijn is maer bedroch, gelijck het heden blijckt,
Want groote winft verleyt, en Rage winft verrijekt.

Doet dickwils tot een kleyntje wat,
Soo wort'et wel een groote fchat.
De neerftige hant ,
En fparige tart,
Koopt ander luy lant.
Kleyn vifje, Poet vifje.
Kleyn gewin
Brenght rijckdom in.
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Die een gouden poort wil maken , brengt'er elcken dagh een nagel toe.
Lanekfamen rijckdom is faligh.
Hooge boomen geven meer fehaduwe als vruebten.
Engels. Light gaynes make heavye purfes.
Hooghd. Wer keinen pfenning achtet, der wird auch nimmer eines gulden herre.
Frans. Qui vent faire une Torte d'or,, y mette toes les fours un elm
Spaces. Abaxanfe los adarves ,
Y alcanfe los muladares.

Frans. Les murs s'abbaisfent, & les filmiers fe haufeut.
Ital. A pasfo a pasfo fi va lontano.
A piuma a piuma fi pela oca.
A gotta a gotta it mar fi fecherebbe.

Hooghd. Yon kleinen fifchlin werden die hecht grofz.

Veracht , o vrient , noyt kleyn gewin :
Want dat brenght groote fchatten in :
En niet en isfer oyt foo vaft,
Als dat geftaegh en lanckfaem waft.
Befiet een ongetemden Itier
Die onlanghs was een vreedfaem dier,
Een dier dat noyt en ftiet of vocht ,
Maer daer een kint mee fpelen mocht,
Die wort in 't lett een groufaem beeft,
Dat oock van mannen is gevreeft.
De boom daer iemant onder ruft ,
Daer van hy pluckt fijns herten lust,
Daer van hy fchoone vruchten leeft,
Dat is wel eer een rijs geweeft.
My dunckt hier is genoegh gefeyt,
Soo ghy het ftuck wel overleyt:

Nederl. Het water holt een harden (teen,

En dat maer door den tijt alleen.
Lat. Conteritur ferrum, filices tenuantur ab ufu. Ovid.
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Lat. Majora perdes, parva ni ferva veris.
Frans. Peu a peu file la vieille fa quenonille.
Qui s'acquite s'enrichift.

Lat. Adde parum parvo, tandem fit magnus acervus.
Gutta cavat lapidem. — Ovid.
Engels. Littel pot, foon hot.
Ital. A picciol forno, poca ligna bafta.
11 hue s'e fatto grande, e la ftalla piccola.

Frans. En petite maifon Dieu a grand part.
Lat. Fortunam qui avide vorare pergit,
Hanc tandem male concoquat necesfe eft.
Celuy qui naefprife les petites chofes, tombera petit h petit. Syrach. 29. 1.
Le peu eft fufficant h l'homme bien appris. Et 30. 21.

Doet tot een kleyntjen dickmael wat ,
Soo wort'et noch een groote fchat ;
Maer kleyn verlies dat dickmael koomt,
Daer dient al mede voor gefchroomt;
Want kleuter-fchult van kleyn beflach,
Als die vermeerdert dach aen dach ,
Wort metter tijdt een groote laft,
Schoon dat ghy daer niet op en paft.
Let dan , al wie een huys beforght ,
Pat ghy geen kleyne fchult en borght ;
Want fiet , een drop die holt een (teen ,
En dat flechts door den tijdt alleen :
Het ftaegh gebruyck verflijt het ftael :
By veertjens wort de vincke kael:
En 't muysjen , dat geduerigh bijt ,
Doorknaeght een kabel metter tijt.

Longa dies molli faxa peredit aqua. Tibullus.
Nonne vides etiam guttas in faxa cadentes
Humoris, longo in fpatio pertiondere faxa ? Lucret.

9,03
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GROOTE VISSCHEN SCHEIJREN 'T NET, SOO GHY DAER NIET OP EN LET.
De Visfeher fpreeckt:

Had ick voor kleyne vis mijn netten willen hangen,
Of in een ftille gracht maer palingh willen vangen ,
Soo had ick nu de food', of foo het anders gingh,
Mijn net bleef immers gaef , fchoon dat ick niet en vingh.
Maer fiet, ick fchoot het wandt ontrent de groote visfen ,
Nu moet ick bey gelijck, en vangh en hope misfen;

Nederl.

Groot fchip, grof water.
Men moet foo groote brocken niet infwelgen datm'er aen wurght.
Veel om-vamen,
Weynigh verfamen.
Groote ratten bijten door de val.
Groote visfcben fpringen uyt den ketel.
Byen en horfels breken bet fpinneweb.
Qualick gewonnen, qualick verteert.

Lat. Mollie funt parvis prata terenda rotis. Propert. 3. Eleg. 2.
Ital. Grand nave vuol grand acqua.
Hooghd. Hohe fteiger fallen gem.
Ital. Al flume famofo non andare a pefeare.

Want oock miin befte net is overal gefcheurt:
Kijckt, vrinden, kijekt een reys, wat Route visfchers beurt!
Onthoudt my defe les: die groote dingen jagen
En vangen dickmaels niet als onverwachte ilagen;
Pus ghy, die visfchen wilt en blijven buyten pijn,
Vift, lieve vrienden , vift nae dat uw netten zijn !

Hooghd.
Frans.

Gate fwimmer ertrincken gern.
Peu & pail c'eft don de Dieu.

Speen:.

De grande rio gran pez , ma non to ahogues alguna vez.

Frans.

De grande riviere grand poisfon, mais garde toy de noyer.

Hooghd.

id eft :

Je heber berg, je tieffer thal.
Wenn man die feyten zu hoch zeucht, fo zerfpringen fie.
Wenn man das armbruft fiberfpannet , fo zerfpringets gern.

Lat. Magis offendit nimium , quam parum.
Male parta male dilabuntur.

Frans. Le bien mal acquis ne porte jamais profit.
Un pen de mal acquis, fait perdre beaucoup de Men acquis.

Non pigliar tanto boccone, chi to potrebbe ftroccare.

De Bien mal acquis ne jouift le troillefme heretier.

Pefci grosfi rompono l'hamo.

Ce qui eft venu au fon de la flufte, s'en reva au fon du tabouriu.

I grosfi ford rodano la trapola.

Qui d'autruy fe veft, bien toft fe deveft.

I mofconi rompono le tele di ragni.

A

pere amasfeur file gafpilleur.

SPIEGEL VAN DEN VOORLEDEN EN TEGENWOORDIGEN TUT.

DE VORSCH IS NAECKT GELIJCK EEN PIER, EN 'T IS NOCHTANS EEN VROLICK DIER.
CANTA LA RANA, Y NO TIENE PELO NI LANA.

Alleen maer hanght aen grooten ftaet?
Neen, neen, gefellen, denekt'et niet,
Het gelt heeft mede fijn verdriet,
En die met weynigh is vernoeght,
En fijnen Tuft na reden voeght,
Is dickwils blyder van gemoet
Als Graef, of Prins, of Koningh doet;
Dies ftel ick dit hier voor befluyt ,
Want fiet, de reden wijfeet uyt :
Het groot bellagh is maer een pack,
En kleyne ftaet is groot gemack.

Al is de puyt een arrem dier,,
Al isfe naeckt gelijck een pier,
Al heeftfe fchoon geen wol of haer ,
Sy maeckt noch efter bly gebaer;
Want op het lant is 't datfe fpringht,
En in het water datfe finght:
En daerom houdt men voor gewis
Dat fy ftaegh bly en luftigh is.
Meynt iemant dat een vrolick hert
tJyt rijckdom maer gefogen Wert?
En dat een bly, een fris gelaet,

Nederl.

Frans.

Een bly gemoet,
En matigh goet,
Is wonder foet.
Geen rijcker man in alle fteden
Als die met 't zijne is to vreden.
La grenouille chante par la plaine,

A faute de chapon
Pain & oignon.

Lat. Quovis calceo calceatur nudipes. Vid. Erpen. 1. Prover. 52.
Frans. Peu de bien, peu de foucy.
Lat. This eft proximus, qui eget paucisfimis.
Frans. Bienheureux eft qui fe contente
Du hien, que Dieu luy donne it rente.

Et n'a pourtant ny poil ny lathe.
Coeur content, & manteau fur l'efpaule.

Lat. Cui cum paupertate bene convenit, dives eft.
Frans. Le pauvre content n'eft pas pauvre.
Le riche mal-content n'eft pas riche.
Contentement pasfe richesfe.
Peu & paix, eft beaucoup.

Lat.

Vivitur exiguo melius. -- Claud. 1. Ref.
Pauper enim non eft, cui rerum fuppetit ufus.

Hord. 1. .Epift. 12.
ivitur parvo bene, cui paternum
Spleudet in menfa tenni falinum.

Idem. 2. Od. 16. di Md. feqq.
Vulg.

is Latin eft dives, cui fatis eft quod habet.
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Para bile eft quad natura defiderat , & ad manum quad fatis eft. Senee.

Frans. Qui eft content eft riche.
Coeur content grand talent.

Eum in telligimus divitem , cui tanta posfesfio eft, ut ad Lberaliter vivendum facile
con tentus fit: qui nihil qurerat , nihil appetat , nihil optet amplius. Cirer.

Moines, nonnains , & preftres , to ne vole jamais contents.

Satis divitiarum eft, nil amplius velle. Quient.

Le moyen pour s'enrichir promptement , eft fe contenter de ce qu'ou a.
Oa it n'y a point de contentement , it n'y pent avoir d'heur.

Proverb. 15. rerf. 16. 17.

Cel uy ne pent avoir faute de beaucoup , qui eft refolu fe con tenter de pea.
Le vertueux avec pain & eau, pent combatre la felieite des plus riches,

Miens y ak un pea avec la crainte de I' Eternel , qu'un grand threfor, , auquel

y ait troublernent.

II vaut miens en paix un Tuf,, q u'en guerre un bent'
Securi us divites erimus , fi feiverimus quam non lit grave pauperem esfe. Senee.
Cantabit v aerias coram latrone viator. Jaren.

Miens vaut un repas de poires , oa it y a amitie , que d'un boeuf de graisfe ,
it

y a haine. Vide & Prov. 16. 8. & 17. 1. & P/bl. 37. 16.

WIE TEGEN WINT SPOUT , MAECKT ZIJN BAERT VUYL.
Al wie dat oyt beftaet om tegen wint te fpouwen,
Die vint het vuyle quip ontrent fijn eygen mouwen ,

Nederl. Op een fiedende pot en fit noyt vliegh.

Of op fijn aenficht felfs, of in fijn netten baert ;
Dus, vrienden! wie ghy zijt, en doet niet tegen aert!

Adverfus folem ne mejeto.

Van heete pottagie en fnoept geen kat.
't Is quaet tegen ftroom roeyen.
Maeckt niet , dattet in den hemde ftinekt.
Men moet geen flapenden wolf wacker maecken.
civ717rvietv 14vitzburi. Phoryl. id eft
Kee pw" AcdpalEtv

Leonem ftimulas , vellicas , octipedem excitas.

Frans. Apprens la haute & la basfe , & ye que le temps fonn era , danfe-le.
Tu nihil invita dices faciefve Minerva. Horat.
A une marmite qui boulft , mouche ne s'attacque.
Noli te opponere irato , nee regi , nee ex undanti fluvio. Benfirc.
In audaces non eft andacia tuts. Ovid.

Lat. Temporibus fervi, ac ventis reflare caveto.

rid. Erafin. in Acing. Irritare erabrones & Erpen. 1. Prov. 12. 28. 81.

Nee contra fluminis ietnm.

WIE HAESTIGH GlET, HOUDT DICK WILS NIET.
QUIEN ECHA AGUA EN LA GARRAFA DE GOLPE , MAS DETRAM A QUE ELLE COGE.

De lefer beelde fich in een man, die een flesfche met eeu engen hals willende vol gieten , meeft al het water ter acrden ftort ,
veel teffens giet.

vermits by te

QUI VERSE L'E AU EN UN BOCAL TOUT A COUP, IL EN REP AND PLUS QU'IL N'ENTRE DEDANS.

De Han die het water giet fpreeekt:

Wat mach ick dock beftaen, wat gingh ick hier bedrijven!
Ick moet in dit geval mijn eygen daet bekijven ;
Want dat mijn vyant lacht, mijn vrient en vrouwe fchreyt,
Dat wijt ick anders niet als flechts mijn quaet beleyt:
Ick meynde met een fwalp mijn flesfche vol te gieten ,
Maer fiet daer al het nat ter aerden neder fchieten!
Daer is nu mijn geluck, mijn fchoone kans gegaen,
En fiet, mijn holle kruyck die blijft hier ledigh ftaen.
Ach! had ick met befcheyt mijn voordeel konnen achten,
En met een ftillen geeft een weynigh konnen wachten!
Ach! had ick dit beleyt door raet en met gedult,
Daer is geen twijffel aen,.mijn fles die waer gevult.
Maer fiet, ick was te graegh, en al to feer genegen
In haeft en fonder maet, mijn• gieren aert te plegen :

Het was, na mijn verftant, het was to grooten pijn
Te fitters aen de beeck, en lanckfaem vol te zijn.
Hier ftae ick nu en kijck, befpot van alle menfchen,
Al wat ick over heb, is flechts alleen het wenfchen.
Siet, dus foo vaert het volck, dat met een fnellen fpoet
Na groote ftaten tracht, of grabbelt om het goet :
Haer oogh, dat loert alleen oin veel te mogen grijpen ,
En even dat belet de vingers toe te nijpen ;
Daer leyt het ganfche kraem dan veel-tijts over-hoop,
De vrienden in den laft, de meefter opten loop.
Nu hoort een deftigh woort, en wiltet mede dragen,
Het kan u dienftigh fijn uw ganfche leven-dagen:
Eer, die met trappen klimt, en goet, dat lanckfaem waft,
Dat baert de meefte vreught, en lijdt de minfte laft.
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EEN SWAEN VALLEN HAER VEEREN SOD BESIGH , ALS EEN MUSCH.
Ick fagh onlanghs een fwanen-neft
Te midden in een gracht geveft,
Op feker eylant dat'er ftont,
Te midden in het eat gegront :
En fiet, ick wert oock even daer
Het neftjen van een mufch gewaer ,
Een mulch gelijck men in het riet
Des fomers haer geneeren fiet.
Ick bleef op dit gefichte ftaen ,
En fagh haer beyder maeckfel aen :
Het eene nam ick metter hant,
Gelijck ick dat vol jongen vant ;
Het ander ftont ick aen en fagh,
Gelijck het voor mijn oogen lagh ,
Terwijl ons voer-man met de fwaen
Had als een oorlogh aengegaen ,
En met fijn pols haer tegen hiel
Dat fy ons niet en over-viel,
Maer fekerlick het kleynfte nett ,
Dat was (mijns oordeels) alderbeft:
Want fehoon de fwaen haer kinder-bet
Met groote tacken had beret ,

lndien'er iemant het onderfcheyt tusfchen een grooten en kleynen ftaet
reelit wil verftaen , die beelde fich in dat by voor hem fiet een fwaen , een
ftruys , ofte een anderen grooteren vogel, ganfch kael en fonder veeren : en
wederom aen de andere zijde een mufch , een ofte ander kleyn vogelken , mede geheel naeckt en ontpluymt wefende, en ftelle fich dan noeh
voor dat de felve beyde ganfch befigh fijn yder om haer bloote lijven te
mogen bedecken ; foo doende fal by datelycken gewaer werden dat'er in
foodanigen gevalle een vinck, ofte mulch vry beter aen is als een fwaen
ofte vogel-ftruys , vermits foo een kleyn dier, , als een mufch ofte vinck is,
met bet minfte veercken ofte ander ruychte dat het hier of daer ontinoet
en op-raept , lichtelijk fijne kleyne ledekens fal konnen bedecken : maer een
fwaen waer fal die konnen bekomen foodanigen menigte van pluymen, om
dat groot lijf, en dien hoog-uytgeftreckten hals mede te bekleeden ? Paft

Had op-gemetfelt fonder fteen ,
Met riet gevlochten onder een,
Had wonder dicht en vaft geftelt
Met loof en ruychte van het velt ;
Noch had de mufch geen flechter voet
Om wel te queecken haer gebroet :
Want Piet, haer nett was facht en bol,
Van mofch , van hoy, van pluymen vol;
In 't korte , na een kleyn bellagh ,
Soo net en konftigh als het magh:
Soo dat voor al de groote fwaen
Geen beter voor-raedt had gedaen.
Als ick dit wel had over-leyt,
Toen heb ick open uyt gefeyt :
Nu vind' ick met de ware daet
Hoe dat'et in de werelt gaet;
Ick vinde dat de groote fwaen
Hoe fehoon met veeren aen-gedaen ,
Haer dons foo wel van nooden heeft
Als 't kleynfte mufje dat'er leeft,
En daerom fegh ick voor befluyt :
Groot is het hof, veel gaet'er uyt.

dale gelijckenisfe, Lefer, aen de eene zijde op een Prins, ofte iemant anders die groot is in de werelt, en aeri d'ander lljde op een gemeenen burger, beyde uyt hare gelegentheyt door eenigh ongeluck vervallen, en tot
kleynigheyt ofte armoede geraeckt ; ghy fult in der daet als met handen
taften, 't gene wy bier te voren met woorden hebben gefeyt.
Nederl. Groote heeren , Groote kleeren.

Groot is 't hof, Veel moeter of.
Groote neerfey , groote 131 oecken
Groote koppen , groote doecken.
Nubibus ipfis inferta Caput,
Turns pluvio vapulat Auftro. Senes. Agam. Act. 1. Ubi vid. feqq.

Frans. 11 n'y a grand montee

n'y ait grande

WAER VEEL GOET IS , DAER SIJN VEEL DIE HET ETEN.
Rele f. 5. 10. De lefer beelde fich in een man, die in een groot hof of paleys, op den ommeflagh van het geheel gefin ftaet en let.

Tot heden toe en wilt ick niet ,
Waer op de guide fpreucke fiet,
Die ick left in den Bybel las,
Daer van een Koningh fchrijver was,
Te weten, dat eens rijcken goet
Veel grage bijters lijden moet.
Maer heden was ick uyt-gegaen,
En bleef hier aen de deure ftaen,
Daer fagh ick eerft den rechten vont
Daer op de fpreucke was gegront:
I

Ick fach'er eters over-al ,
Ick fach'er paerden op het ftal,
Ick fach'er koetfen twee of dry ,
Ick fach'er raeuwe gaften by ,
Ick fach'er honden in het kot ,
Ick fach'er jagers om het Plot,
Ick fagh oock vliegers daer ontrent ,
En grage vogels fonder endt,
Ick fach'er jongens, vreemt gekleet,
Tot flimme rancken uyt-gereet,
204
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Ick fach'er kocks in groot getal,
En knechts en meysfens over-al,
Ick fach'er , ick en weet niet wat,
Dat al met grage tanden at;
In 't korte, wonder groot beftagh ,
Eu t'wijl ick al den handel fagh,
Toeu feyd' ick met een Millen mondt,
Soo dat'et niemant hooren kondt:
Wat heeft de rijcke van fijn gelt
Daer op hy al de finnen ftelt,
En acht'et voor fijn hoogfte luck?
Ick bidde, let eens op bet (tuck :
Hy heeft voor-al geen ruymer maegh,

Nederl. Groot huys, Groot kruys.

Groot is 't hof, Veel moeter of.
Kleyn fchip, kleyu zeyl.
Kleyn huys, kleyne forgh.
Veel koeyen, • Veel moeyen.
Groot gefin, Groot gewin.
Hoe meerder vis, hoe droever water.
Een kleynen heert, al isfe kout,
Die hoeft alleen maer weynigh hoot.
Frans. Cbevaux, ebiens , oifeaux , ferviteurs,
Mangent & gaftent lea feigneurs.

Ital. Grand nave vuol grand acqua.
Gran nave, gran penfiero.

Hy wort oock noyt eens vroeger graegh
Als eenigh ander eerlick man;
Soo dat hy niet meer eten kan
Als yemant die maer weynigh heeft,
En die maer van fijn handen leeft;
Wat heeft hy dan van al fijn goet
Als dat hy groote vraten voedt ?
En dat hy dickwils met verdriet
Veel rupfen op fijn koolen feet?
Ick fegge daerom voor het left:
Een kleyn gefin is alderbeft ;
Een groot bellagh, een laltigh pack,
En kleyn bedrijf is groot gemack.

.Frans. A grosfe cuifine, Povrete voifine.
Engels. A littel pot, foun hot.
Ital. A picciol forno poco ligna bafta.
Frans. Qui a ferviteur, a mesfager en ville. id eft:
Lat. Quidquid domi ages, effutiunt fervi.
Frans. Serviteur pri g , parent, ny amy,,
Ne prends , fi to vela eftre Bien fervi.
Familia veftiarium petit, cibumque; tot ventres avidisfimorum animalism tuendi
funt : emends veftis, & cuftodiendEe rapacisfimEe manus, & flentium deteftantiumque
minifteriis utendum. Senec. Tranq. Aninz. cap. 8.
Magna armamenta pandentibus multum irruat necesfe eft procellarum. Senec.

ibid. cap. 9.
Frans. Autant de ferviteurs, autant d'ennemis.

WAT BAET'ET OF DE KOE VEEL MELCKS GEEFT, ALSSE DIE WEDER OMSTOOT.
CAPRA SCYRIA.

De geyte , vrienden, die ghy feet ,
En die foo vollen elder biet ,
Is niet foo nut gelijck het fchijnt,
Om dat haer voordeel licht verdvvijnt ;
Want mits het dier is wonder geyl
Soo (tort het licht den mellick-teyl,
En giet'et altemael daer heen,
Dat nu alreeds gewonnen fcheen.
Wat is'er menigh konftigh man
Die gelt genoegh verdienen kan,!
Maer wat dock baet hem fijn gewin?
Ily flaet'er weder quiftigh in,
En fchoon by wint geduerigh veel,
Hy jaegt'et door een ruyme keel,

Nederl. Soo gewonnen, foo verteert.

Soo 't quam, foo 't voer.
Lat. Non habet eventus sordida praeda bonos.

Hy hangt'et aen een dobbel-fteen ,
Hy maeckt'et alle man gemeen,
Hy ftort'et in een hoeren fchoot:
Dies blijft'er niet voor fijnen foot;
Maer leeft by tot den ouden dagh,
Soo is by kael , gelijck hy plagh.
Wel , ghy die zijt een geeftigh quant,
En gelt verdient door uw verftant,
Quilt niet, al is uw winfte groot,
Maer fpaert een penningh voor den noot ;
En foo ghy let op uw gemack,
Saeyt met een pant, niet met een rack:
Want matigh voordeel wel gefpaert
Daer is'et dat men wel of vaert.

Frans. D'oa vient l'agneau, La eft retourne la peau.
Ce qu'asfemble pille pille,
Desasfemble tire tire.
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MET GROOTE HEEREN IS 'T QUAET KERSEN ETEN; SY KIESEN DE GROOTSTE , EN SCHIETEN
MET DE STEENEN.
Wil iemant boom-gewas met groote meefters eten,
Die moet voor alle dingh een nutte lesfe weten:
Siet, al het belle fruyt dat is voor hun alleen ,
En foo men kerfen eet , fy fchieten met de fteen :
Sy fchieten waer het valt , en waerfe konnen raken ,
Of in uw fchoonen baert, of op uw bolle kaken ;
En 't ftaet u al-te-rnael te lijden met verdrach ,
Van morren niet een woort, van pruylen geen gewach :

Nederl.

Heeren peeren rotten niet.
Heeren bidden is gebieden.
Met groote heeren kleyne kenuis.
Groote heeren fal men groeten,
Selden moeten.
Met groote heeren korte morgeufpraeck.
Hooge boomen geven weer fchaduwe, als vruchten.
't Is quaet met ftercke te worftelen; want der ftercken fpel is
der krancken doodt.
Men moet den Edelen haer wilt-braet, de boeren haer kermis, en
de honden hare bruyloft laten.
Heeren huldt en is geen erf.
Die heeren dient, krijght heeren loon.
Die den Heere wil hoonen, geve hem 't zijne.
Winterfehe nachten,
Vrouwen gedachten,
En gunfte van Heeren,
Sietmen haeft verkeeren.

Ghy moet, beminde vrient , in defe vreemde rancken,
Noch toonen bly gelaet, en even leeren dancken;
Dus fchoon ghy fchade lijdt, des noch al niet-te-min
Ontvanght al wat ghy kunt, en acht'et voor gewin.
Of foo u dit mifhaeght , foo voeght u by de gaiter'
Met wien het u betaemt vrymoedigh toe te taften:
Laet Heeren voor den Raet, en Voriten aen het Rijck,
En handelt, foo ghy kont, alleen met uws gelijck.

Jongh hovelingh,
Out fchovelingh.
Korte reyen haven wel.
Wijdt beheert , nae bevrient.
Schouten, en Baljuwen,
Grijpen als wuwen.
Heeren en hoeren verfchelen maer eeu letter.
Kieft u noyt te grooten ftaet,
Noch te grooten mede-maet.
Watje feght of watje ralt,
Met uw meerder noyt en malt.
Syrach 13. 2.
Maeckt uw gefelfehap niet met de geweldigen. Wat doet de
aerden-pot by de metalen? Sie vorder Proverb. 23. 1.
't Is quaet fijn overhooft te flaen.
't Is quaet in eens Heeren ftock te bijten,
Lat.

Ufibus edoeto fi quidquam eredis amieo ,
Vive tibi,

long

noreina magna fuge.
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Au povre n'eft utile s'accompagner du puisfant.

Vive tibi : quantumque potes, prseluftria vita.
Srevum przeluftri fulmen ab arm venit.

Ne depars poires avec ton Seigneur.

Nam, quamquam foli posfunt prodesfe potentes ;

L'efpee du noble luy fert de faucille.

Non profit potiirs, ii quis obesfe poteft. Ovid. 3. Trill.

Partir comme des freres, Le mien eft mien, & le tien eft a nous deux.

Hooghd. Hut dieh vor Herren and Kiinige , fie haben lange arme.

Les grands oublient toft ceux qui s'eloignent de leurs yeux.
Les grands ont honte de donner peu , & refufent de donner beauconp.

Welt beherret , nahent gefehwiigert and get) eundt.

Service de Roys n'eft pas heritage.

Herrn gunft , frauwen liebe, and rofenbletter,

Qui dit bien des grands, quelques fois ment ;

Verkehren fich wie Aprillen wetter.

Qui en dit mal , it s'en repent.

Der katzen fchertz ift der meufzen todt.

Ital. Arbori grandi fanno piu ombra the frutto.

Frans. Au foible le fort

Se vuoi del tua meftier raver guadagno,

Fait fouvent tort.

D'un tuo maggiore non ti far compagno.

Lat. An nefeis longas regibus esfe manus P Ovid.

Spam?. En burlas y en veras ,

Fulmen eft, abi cum poteftate habitat iracundia. P. Sgras.

Con to fennor no partas peras.

Frans. La belette a envie de manger la ehaavefouris , foit pource qu'il eft oifeau ,

Al pobre no es prove( hofo

ou qu'il eft rat.

Accompanar fe con el poderofo.

Un reeeveur du Roy eft contable jufques au jour du jugemeut.
Nul ne mange de l'oye du Roy, que cent ens apes it en chic la plume.
A petite occafion

Syrach 8. 1.
Frans. Ne debats point avec homme puisfant, de peur que to ne tombes en fes mains. &c.
Syrach 9. 18.

Prend le loup le mouton.
Si to veux eftre fans efrnoy ,

Retire-toi loin de l'homme qui a puisfance de tuer: & to ne feras loint en

Ne te fers de ceux qui ont fervi plus grand que toy.

crainte de mort.

DE KLEYNE BRACK DOET OP DEN HAES, DE GROOTE WIND BEHOUT HET AES.
PAR LE PETIT CHIEN LE L1EVRE EST TROUVE, MAIS PAR LE GRAND IL EST HAPPE.

De lefer beelde fich in een jager, ftaende ontrent eon hart dat de groote honden ter aerden vellen, bijtende de bracken,
die bet felve hebben opgedaen, daer van.
De Jager fpreeckt:

Het wilt, dat fich onthielt ontrent de dichte tacken,
Dat heb ick op-gedaen met defe kleyne bracken,
Die liepen vlijtigh heen, en keften over-hoop,
En dreven menigh hert te famen op den loop;
Maer toen wy op het vlack de fnelle dieren fagen,
En ftonden al bereyt, en veerdigh om te jagen,
Soo quamen daer in heeft de fnelle winden aen,
En ftracx was al de jaght, en oock de vangh gedaen.

Eylaes! mijn gaeufte brack die wert'er af gefmeten,
Die wert'er af geruckt, die wert'er af gebeten:
En die het vlugtigh hert eerft in den woude vont,
En heeft geen ander loon als Ilechts een droogen mont.
Is 't Diet een felfaem werck! De kleyne lieden vinden,
Maer waer men vangen fal, Baer zijn de groote winden;
Wat baet doch, lieve vrient, het loopen van den brack ?
Een ander heeft'et wilt, en by het ongemack.
Ronfard Torn. 4. pay. 88.

Frans. Tel bat les buisfons ,
Qui n'a pas les oifill ons.

Ainfi les gros taureaux vont labourant la plaine ,

Ital. Che divide le pera con l'orfo , n'ha fempre men the parte.

Ainfi les Bras moutons au dos portent la laine,

Sic vos non vobis vellera fertis oyes.

Ainfi la mouche a miel en fon petit eftuy

Sic vos non vobis fertis aratra haves

Travaille en fe tuant pour le profit d'antruy.

Sic vos non vobis nidifieatis eves

Sie vorder het eerfte deel, en Richter. Axiom. Hiller. 27.

Sie vos non vobis mellifieatis apes.

SIET KINT, DIT HEB ICK LANGH GEWETEN, DAT GROOTE VISSEN KLEYNE ETEN.
De lefer beelde fich in een vis.feher,, uyt eeu grooten

Komt hier en fiet eens, weerde kint ,
Wat vreemder faken dat men vint,
Komt , leert hier dat u dienen kan,
Oock als ghy wort een dege man :
Ick hebbe lange tijdt gevift,
En dit en heeft my noyt gemift,
Wanneer ick set gevangen hadt,
En dan ontrent den oever fat,

vis

een kleynen vis treckende en fijn kint toonende , die fpreeckt aldus :

En daer den vis in mooten fneet,
Gelijck men die gemeenlijck eet,
Of ick en vondt, wanneer ick fagh
Wat in haer groote roppen lagh,
Een fpierinck of een kleynen ael,
Een refte van haer middag-mael;
Soo dat ick nu voorfeker weet
Dat groote vis fijn minder eet.
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IN EEN ANDER MANS OOR IS TE SNIJDEN ALS IN EEN VILTEN-HOET.
Dc Chirurgijm fpreeekt lot de omflanders:

Wel , maets , wat is'er dat u let ?
Wat is'er dat u dus ontfet ?
Is 't om den handel die ghy feet ?
Ey lieve kinders , moeytje niet :
Ick fnijd' hier in een anders oor,,
En dan en geef ick geef gehoor
Noch aen geklagh , noch aen gekrijt ,

Nederl. Een anders ham, een eygen mes.

Een gehuert peert, eygen fporen.
Gehuerde peerden maken korte mijlen.
De koe en lickt geen vreemt kalf.
Daer 't vry gelach is, is 't goet gaften nooden.
't Is licht groot vyer maecken van eens anders turf.
't Is goet breede riemen fnijden uyt een ander mans leer.
't Is goet dansfen op een ander mans vloer.
't Is goet feeft houden op eens anders fael.
Niemaut hinckt van eens anders feer.
Die de koe aengaet die grijptfe by den fteert.
Avontuert ghy uw laken, ick avontuer mijn fchaer , fey de kleermaker, en fneder in.

t

Wat pijne dat oock iemant lijt :
En of by dichte tranen fchreyt ,
En duyfent jammer-woorden feyt ,
Al dat en gaet my geenfins in ,
Ick paste ilechts op mijn gewin ;
Want van een anders leet of feer
En hinckt de meefter nimmermeer.

Hooghd. Adz eins andern feckel ift gut geld zehlen.
nal. Del cuojo d'altri fi fanno le correggie larghc.
Hooghd. Es ift gut riemen aufz eines andern haut fchneiden.
In ander leute kiichen ift gut kochen.
Es is gut mit ander leut fchaden weifz werden.

Spaens. De piel agena , large la coma. id eft:
Frans. Du cuir d'autruy large courroye.
Spaens. Poco os duelen , don Ximeno ,
Eftocadas en cuerpo ageno. id eft:
Frans. Pen vous doulent , don Ximeno , les eftocades au corps d'autruy.
Hooghd. Es ift in eins andern haut zu fchneiden Isle in einen filtz hut.
Es ift gut den fchnitt an fremden tuch lernen.
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WEEST IN 'T VERHUYSEN NIET TE LOS; DE STEEN DIE ROLT , EN GA ERT GEEN MOS.
LAPIS SIEPE REVOLUTUS NON OBDUCITUR MUSCO.

En dickmaels hier en daer gefolt ,
Soo vint men noyt, dat eenigh kruyt
Hem op den kalen rugge fpruyt ,
Soo dat een ftage water-drop ,
Hem vallend' op fijn blooten kop ,
Daer in niet felden metter tijt
Ben hol , een gat , een open bijt.
Maer leght hem in der aerden vaft ,
Dan is'et dat hy cent bewaft ,
Dan wort hy, tegen 's winters leet ,
Met groene kruyden over-kleet :
En daerom kan de koude locht ,
Door mitt , of fneeuw , of ander vocht ,
Niet eten door het dichte groen ,
Gelijek het eertijts plagh te doen.
Siet , Floor , dit paft op uw bedrijf ,
Dit paft op uw onruftigh wijf:
De boom die veeltijts wert verplant
En velt geen wortels in het lant ;
Maer als hy lange ftaende blijft ,
Dan is'et dat fijn hout beklijft.

Ons buer-man Floor , en Heyl fijn wijf ,
Die hadden 't loopen in het lijf,
En met verhuyfen wel gepaft ,
En ftelden noyt haer woon-ftee vaft :
Sy fweefden ftaegh , 'k en weet niet hoe,
Van d'eene ftadt na d'ander toe ,
En dan oock dickmael fonder raet ,
Al weder na een ander ftraet ;
En ondertusfchen klaeghden zy
Aen dees', aen geen', en oock aen my ,
Dat hare neeringh en gewin
Of niet of weynigh brachten in ,
En dat het menigh ander menfch
Geluckte na fijn eygen wenfch ,
Schoon dat hy met foo grooten vlijt
kochte fijnen tijt ,
Niet uyt
Ja, fchoon hy dickmael ftille fat ,
En met gemack maer dronk en at.
Ick , na de klachte was gedaen ,
Sey Floor hiervan de reden aen :
Siet, als de fteen.wort om-gerolt

Nederl. Veel verhuyfens koft veel bed-ftroo.

Ital. Sasfo the non fta fermo, non fa mufcio.
Pietra mosfa non fa mufcio.

Daer waft geen ragh aen een draeyende meulenkam.
Boomen die men veel verplant, gedyen felden.
Een looper en gedijt niet.
Blijven doet beklijven.
Vaert men over een Hoot,
Men laet'er een broot :
Vaert men over een veer,
Men laet'er noch meer.
Geen oude fchoenen wedh te werpen, eer men nieuwe heeft.
Grieex. AiOa; XV Alv36

0; To

Turas. Junuar lanan ta•fcha Josfun Japilehmas.
Frans. Pierre fouvent muee , ne queft point mousfe.
Lat. Arbor qu2 crebrO transfertur, non coalefcit.
Non lapis hirfutus fit per lora plura volutus,

Frans. Qui eft convert quand it pleut.
11 n'eft pas fage s'il fe meet.

Ital. Arbore fpe-fo trapiantato ,
Mai de frutti a caricato.

Syrach. 29. 31.
C'eft une vie malheureufe , que de remuer d'une maifon h autre.

CPiisco; ol■ 7r 0 iE7. id eft :

Griecx. ID.zyscrociing ozi g. acs =4mm FeAAo Pp OT070111. id eft
Lat. Nil magis eft miferum quarn incertfi lode vagari.
Frans. Qui change de pais, change de fortune.
Lat. Omnis mutatio habet periculum.
Ital. CM ben fta, non 11 move.

Lat. Mufco lapis volutus haud obducitur.
Planta pre fpius transfertur non coalefcit. Quinlil.

Engels. The rolling ftone never gathereth mofze.
Hooghd. Waltzender ftein wart nie mfifig.

DE PAPEGAY WEET DESEN TRECK , SY LOST GEEN VOET , OF HECHT DEN BECK.
FAR COME IL PAPAGALLO , CHE NON LEVA MAI IL PIEDE, QUE PRIMA NON HA APPICCATO IL BECCO.

Men vindt'er over-al , die licht in alle faken
Verftellen haer bedrijf , en nieuwe gronden maken ,
Die licht haer vorigh ampt gaen leggen uytter hant ,
Eer datfe feker gaen in haren nieuwen ftadt :
Maer , vrienden , dit beleydt en is u niet te raden ,
't Is dwaesheyt af te gaen tot onbekende paden ;

Let op den papegay, die weet een gaeuwen treck :
Hy flaet geen pooten af, of velt hem metten heck.
Dit heeft een geeftigh volck voor defen waer-genomen ,
En daer is , metter tijdt , een fpreucke van gekornen ;
Wel aen dan, wie ghy zijt, verlaet uw voordeel niet,
Ten zy ghy beter kans , of nutter dingen fiet.

Qui mutant, nutant,
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WIE TWEE HASEN JAEGHT , VANGHT'ER VEELTIJTS GEEN.
QUI DUOS SEQUITUR LEPORES, NEUTRUM CAPIT.

De Jager fpreeelt

Waer ick vernoeght met eene jacht ,
So had ick wilt-braet t'huys gebracht ;
Maer t'wijl ick liep , gelijck een dwaes ,
Na defen en na genen haes ,
En dat mijn honden fijn verdeylt ,
Soo heb ick over al gefeylt ,
Soo heb ick maer een holle maegh

Nederl.

Te willen t'famen fuypen en blafen ,
Dat is een daet van rechte dwafen.
Die veel ambachten leert , doeter felden 6en wel.
Twaelf ambachten , dertien ongelucken.

En 't is om niet al wat ick jaegh.
Siet , die veel dingen t'famen doet ,
Die neemt gewis een quaden voet ;
Want groot beflagh is groot verdriet ,
Die veel omhelft vanght veeltijts niet
Waerom foo veel , foo ras , foo vroegh ?
Een fake wel , en 't is genoegh.

Frans. Minx vaut la vieille voye , que la nouvelle fente.
Ital. Non fi pub infieme bere & fifchiare.
Chi due lepri caccia
Una non piglia, & I'altra lafcia.

Lat.
Ital.

Chi lafcia la via vecchia per la nova ,
Spesfe volte ingannato fe trova.

Qui binos lepores una fectabitur hors,
Is neutrum eapiet.
Sat citb, fi fat bene.
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MET TROETELEN WORT HET VERCKEN DEN KOP IN-GESLAGEN.
IL BECCAIO GRATTA IL PORCO CON LA NANO, PER DAR GLI DELLA MAllA SU'L CAPO.

Het beeldt kan fijn een Hager, die met de eene hant een vereken in de neck kraeut, en met d'ander hant een fiagh geeft.

Siet , wat een Ilim bedrijf ! De Ilager ftreelt het vercken ,
Op dat het fijn bedroch niet eens en foude mercken :
Hy troetelt, foo het fchijnt, het beelt van defen kant;
Maer Piet, een (tale bijl is in fijn ander hant.
Noyt is'er hummer 1lreeck in al het lant gevonden
Als did met fchijn van gunft van buyten is bewonden :

Want die een vrient betrout, en niet als vrientfchap wacht,
Die wort ter neer gevelt eer by het eens bedacht.
0 mijdt u , lieve ! mijdt van die geflepen gaften ,
Die ftreelen , foo het fchijnt , en na de bijle taften ;
Geen menfch die lichter valt , en diemen eer bedrieght,
Als die met Toeten fchijn wort in den flaep gewieght.

Nederl. Honigh in den mont , en 't fcheer-mes aen den riem.

Frans. La fortune eft couftumiere pincer en flattant.
Lat. Nemo tutihs •nalus eft, quern fub pietatis
Frans. Qui me fait plus de bien qu'il ne fouloit,

't Zijn flimme katzeu ,
Die van voren lecken, en achter kratzen.
Als de vos de pasty preeckt, boeren, wacht uw ganfen.
Al wat blinckt en is geen goud ,
Prov. 27. 6.
De kusfen des haters zijn bedriegelijck.
Prov. 26. 26.
Wanneer by fijn ftemme vriendelijck maeckt, foo en gelooft hem niet;
want feven grouwelen fijn in fijn herte.
Lat. lnfidiatur, qui admodum blanditur.
Frans. En bean femblant gift fausfete.
Lat. Aliud in titulo, aliud in pixide.
Ital. Pazzo a colui chi fi fida in finti viii.
A chi ha duo cnori, due lingue,

II me trahit, ou trahir me voudroit.
Tout ce que reluift n'eft pas or.

Spam. Reniego del amigo, qui cubre con las alas, y muerde con el Pico. id eft:
Frans. Je renie l'amy, qui couvre avec les sines, & mord avec le becq.
Hooghd. Besfer ein fawrfcheuder freund, denn ein lachender feind.
Lat. Impia fub dulci melle venena latent. Ovid. 1. Amor. 8.
Bal. In una mano it porno, n'el' altra it baftone.
Chi e reo, a buono

tennto;

Pah fare it mal, a non I creduto.
Da una bonda egli m'unge,
Dail' altra mi punge.
Belle parole, & cattivi fatti,
Ingannano i favii, e i matti.

E duo volti, non fi pub credere.
Chi ti fa pin carezze che ne fole,
0 tradito t'ha, 6 tradir ti vuole.
None pin eattiva came da conofcer, che quells dell' huomo.
Chi innanzi mi pinge,
Dietro mi tinge.

Ovid. 1. Art.
Tuts frequenfque via eft per amiei fallere nomen:
Tata frequensque licet fit via, crimen habet.

Plant. Baechid. 3. 6.
Multi more ifto atque exemplo vivunt, quos chm cenfeas

Chi ti fa meglio che non fuole,

Esfe amicos, reperiuntur fall falfimoniis;

Ingannato ti ha, o ingannar ti vuole.

Lingua factiofi, inertes opera, fublefta fide.

Lat. Quanto blandior, hoc tanto vehementiu' mordet. Luca.
Frans. Si la pilule avoit bon gouft, on tie la doreroit pas par dehors.
Dio mi guardi da quella gatta , che dinanzi mi lecca , e di dietro mi graffia.

Idenz Aulul. 2. 2.
Altera mann fert lapidem, panem oftentat alters.
Habet fuum veneuum blanda oratio. P. Syrus.
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GELT DOET GEWELT.
Siet , hoe me-vrou , genaemt het Gelt ,
Hier alle menfchen wetten ftelt :
Een yder ftuypt , een yder nijght ,
Een yder fwicht , een yder fwijght,
Een yder knielt op haer gebiet ,
Als fy maer eens op iemant fiet :
Het fchijnt fy voert de hooglifte macht ,
Soo dat een yder op haer wacht.
Siet hier een rouwen ambachts-man ,
Hy roert de leden wat hy kan ,
Hy laet fijn hand geduerigh gaen ,
En al om wel met haer te ftaen.
Sietdaer een fchipper,, jaren lanck
Befloten in een holle planck ,
Die vreeft geen baren van de zee ,
Geen wilde kuft , geen woefte ree ,
En al om dat me-weerde-vrou
Op hem haer oogen neygen fou.

De krijgs-man gaet noch harder aen ,
Want die en vreeft hem niet te gaeu
Daer vier en vlam de lucht bedeckt ,
En duyfent menfchen henen treckt ;
Hy dreyght, hy doet , hy lijdt gewelt ,
En al maer om het lieve gelt.
Maer 't vreemfte dat ick oyt vernam ,
Of immer in mijn finnen quam ,
Is dat, o fchand ! een jonge maeght
De bloem van haren maeghdom waeght ,
De bloem van haren maeghdom geeft
Aen die geen recht daer aen en heeft,
Een bloem die nimmer wederkeert
Soo haeft die eenmael is ont-eert ,
Niet uyt de drift van foete min ,
Maer om dees guide koningin ;
Ick fie dan , dat het lieve gelt
Aen al de werelt wetten ftelt.
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Nederl. Pennincks reden klinekt beft.

Gelt , dat ftom is,
Maeckt recht dat krom is.
Godt de liefste , de penninek de waerdfte.
Ital. Quando l'oro parla, la lingua non ha forza.
Hooghd. Geld ift ein gnte wahr, lie gilt fommers and winters.
Wen geld redt, fo fchweigt alle welt ftill.

Ital. Non trovo amino piu fidato & caro,
Chi mi fonvenga, com' it mio denaro.

Hooghd. Bahr geld is die lofung.
Schimlich geld macht edel.

Araks. Mahallat malis olmas. id eft: Sine peeunia nihil fit.
Aetgaja hernesne marte edun
e. Pecuniae obediunt omnia.

Hooghd. Es ift alles nur umb das Liebe geld zu thun.
Ital. Val pia una oncia di forte, the una libra di fenno.

Propert. 3. hi. 12.
Aurum omnes victa jam pietate colunt.
Auro pulfa fides: auro venalia jura.
Aurum lex fequitur: mox fine lege pudor.

Joh. Secundus:
Hrec eft ilia cui famulatur maximus orbis,
Diva potens rerun, domitrixque Pecunia fati,
Telluris magnet Plutique facerrima proles,
Cujus adorati petierunt ILepe Tyranni
Fcedera, fwpe fuas fpes damnavere repulfi.

.Ronfard. Tom. 8. pag. 257.
Le bon courtier an combat diligent
Scait quand fon maiftre eft Bien gamy d'argent:
Aveine, foin, & tel autre fourrage
Ne luy deffaut: alors d'un grand courage
Prefte le dos it fon maiftre, & joyeux
Par les combats le rend victorieux :
Quand eft de moy, fi ceft aloy ne tonne

Hooghd. Geld im beutel dutze den wirt.

Dedans mon lac, mon Euterpe frifonne,

Frans. 11 n'eft plus d'amis qu'en la bongo.

Je deviehs froid , compofer je ne peux:

Quand argent fant , tout Taut.

Ital. I1 martel d'argento fpezza le porte di ferro.
Lat. Pecunia, fi uti fcias, ancilla eft: fi nefcis, domina.
Nefcis quid valeat nummus, quem praebeat ufum. Horat. 1. Sat. 1.

Mais quand j'en ay, je fay ce qne je velar.

Jodelle.

Le gain fait tout, le pain emporte
Les rempars d'une ville forte:
Le gain fait courir les marchans

Ital. Denari fanno la guerra.
Lat. Pecunia nervus belli.
Hooghd. Bistu bur oder dieb,
Haftu gelt, fo bis to lieb.

Cicero, Act. 5. in Verrem.
Nibil tam fanctum quod non violari, nihil tam munitum good non expugnari
pecuniii posfit.

Au peril & danger des champs,
Au peril des vents & tempeftes,
Qui leur tombent fur lea teftes:
Le gain fait coqus les marls,
Le gain eft le Dieu de Paris:
C'eft le Dien des inventions,
Et la fin des intentions.
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MET VOETEN EN BECKEN , PLACH DEN HAEN TOT HEM TE TRECKE N.
OGNI GALLO RI5PSA A SE.

Vrient , indienje tracht te weten ,
Hoe het in de werelt gaet ,
Siet , hoe dat de hanen eten
In het beeldt dat voor u ftaet ;
Let eens , hoe 't de hanen maken
Die hier fchraven in het kaf :
Yder doet fijn eygen faken ,
Niemant wijft het koren af ;

Yder fietmen tot hem trecken
Wat hem voorkomt op de ftraet ,
Alle pooten , alle becken ,
Staen gekromt naer eygen baet.
Hanen van gelijcke grepen
Vint men onder jonck en oudt :
Yder foeckt maer in te flepen ;
Vrienden , feet , wie ghy betrout !
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Een Koningh van Engelant, fijnde ter maeltijdt ten huyfe van een van
fijne dienaers, en bet felve huys groot en vol rijckdoms bevindende, daer de
meefter van ganfch kleyne gelegentheyt was geweeft, eer hy tot fijn ampt
was gekomen, wilde by alle middelen van hem iveten , hoe hy in foo korten
tijdt foo veel middelen hadde te famen gebracht, hem belovende dat hem
niet quaets en foude wedervaren, in gevalle hy hem de rechte waerheyt
feyde. De orient, dus geperft wefende, feyde eyndehjck, dat by altijt een man
was geweeft van groote vlijt en neerftigheyt , dat hy ftaegh vroegh op
hadde geftaen , en altijt fijne eygen faken eerft hadde gedaen, ende daer nae
de dingen des Konincks.
De Koningh antwoorde, dat hy het tegendeel hadde behooren gedaen te
hebben, dat is: eerft des Konincks, ende daer na fijn eygen faken. Hy verklaerde, dat by fijne Majefteyt geen nadeel en verftont gedaen te hebben,
dat hy den tijdt, dien andere befteden in 't flapen, tot fijn eygen faken
hadde gebruyckt, en fulcks gedaen hebbende , dat hy dan noch wel foo
vroegh was gekomen tot de faken fijns ampts , als andere, die met lange te
flapen haer gemack hadden genomen.

Die koren voor een ander meet,
Is dwaes , indien hy fich vergeet.
Wie is 't die elders water giet ,
Die brant in fijne woningh feet ?
Lat. Proximus mum egomet mihi. Terent. And. 4. 1.
Vernm illud verimm eft, vulgo quod dici folet :
Omnes fibi melius malle cafe quam alteri. Ibid. 28.

Frans. Chacun tire l'eau it fon moulin.
Chacun eftudie pour boy.
Chacun tire it fon profit.

Lat. Quisque fuse cake.
Sibi plaque ruri metit. Plant. Malta 2. 3.

Frans. A la court du Roy
Chacun pour foy.
Il eft bien fol quy Poublie.

Hooyhd. Es denckt ein jeder in feinen fack.
Ital. Ogni grill° grills it fe.
Ognun tira l'acqua al fuo mulino.

Nederl. Mijn dgie Is my nader als mijn knie.

Elck wil de boter op fijn koeck hebben.
Elck voor hem felven, en Godt voor oils alien.

Tutti vogano alla galiota , tirano a fe.
Ogniuno caccia con la rete al fuo fratello.
Fa primo hene a tuoi , Poi a gli altri , ti to puoi.
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GELIJCK MEN HANDELT DEN MELOEN , SOO MOET MEN DOCK MET VRIENDEN DOEN.
AMIS SONT COMME LE MELON , DE DIX SOUVENT PAS UN EST BON.

Gelijck men handelt den meloen ,
Soo moet men oock de vrienden doen ;
Want noyt en koopt men defe vrucht
Of in der haeft of metter ylucht;
Maer dit is hier een vafte les ,
Men proeft'er dickmael vijf of fes ,
Jae , fomtijts wel een ganfchen hoop ,
Eer dat men eens is in den koop ,
Eer dat'er eene wel behaeght ,

Eer datm'er eene mede draeght.
Niet dat foo naeu gewogen dient
Als keur to maken van een vrient ;
Want die hier kieft , en niet en proeft
Die ftaet niet felden ganfch bedroeft,
Om dat hy dickmael niet en vint ,
Daerom men rechte vrienden mint.
Ghy daerom , kieft u geenen vrient ,
Of proeft voor eerft , of hy u dient.
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Nederl. Beproeft uw vrient ,

Syrach. 9. 21.

Beproeft uw fweert,

Efprouve tes amis felon ton pouvoir.

Syrach. 6. 7.

Dat is u groote fchatten weert.
Frans. Les amys font comme le melon,
II faut esfayer plufieurs, pour rancontrer un bon.
Syrach. 37. 2.

Le compagnon ou I'ami qui fe tourne ii inimitie, n'eft it pas une triftesfe qui
demeure jufques b. la mort?

Si to acquiers un ami, acquiers le en l'efprouvant , & ne to fie
legerement.
Menander:
Kpitosi CPiAot); o xestp4, 1;4 xpvaino ,r6 riip. id eft:

Aurum probatur igne, amicus

tempore.

point en luy
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DE HONT DIE MEN EEN BEEN ONTNEEMT , EN KENT GEEN VRIENDEN.
CUM CANIS OS RODIT , SOC1US QUEM DILIGIT , OD1T.

Al is de hont aen u bekent,
En langen tijt aen u gewent ,
Al fchijnt hy mack en wonder Poet ,
Soo dat hy u geltadigh groet ,
En fachtjens met fijn fteertjen flaet ,
Soo dickwils als hy voor u ftaet :
Noch is'et al geen feker werck ,
Noch is'et al geen vaft gemerck
Van dat het beeft u liefde draeght ;
Maer als het eens een fchenckel knaeght,
En dat ghy naer het hachtjen taft ,
Let dan eens , hoe de rekel bait ,
Let dan, hoe dat hy van hem bijt,
Vermits hy van u fchade lijdt.

Nyder!. In 't deylen van 't erf ftaet de vrientfchap ftil.

Schade fcheyt vrientfchap.
't Is quaet een hont een been t'ontnemen.
Neef, foo laugh ick Beef.
Men kent geen lieden, dan als m'er erf mee beurt.
Den vrient die kent men in der noot,
Den rijcken kent men nae de doot.

Al toont u iemant fchoon gelaet ,
En geeft u veelal foeten praet ,
Ghy , beeldt u efter geenfins in
Sijn vafte gunft of ftaege min ,
En acht hem oock geen waren vrient ,
Want 't is noch by hem niet verdient :
Maer let eens op een ander tijdt,
Wanneer hy door u fchade lijdt,
Let dan eens , in het ongeval,
Hoe dat hy fich gebeeren fal ;
Misfchien fal dan fijn blijde fchijn
Vry anders in het wefen zijn ;
Want , vrienden, als men vrienden hoeft ,
Dan is'et dat men vrienden proeft.

Ital. A bifogni fi conofcon gli amid.
Frans. Au befoing voit on l'amy.
Lat. Scilicet ut fulvum fpectatur in ignibus aurum,
Tempore fic duro eft infpicienda fides. Ovid. 1. Trift. 4.
Amicus certus in re incertft cernitur. P. Syrus.
Res fua cuique adhseret, nec fine fenfu avelli poteft.
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WAT WIL MEN GELT OF GOET VAN OUDE LIEN BEGEEREN P
DE VOGEL IS HY OUT, HY WIL NIET UYT DE VEEREN.
QUANTO PIU L'UCCELLO E VECCHIO , TANTO PIU MAL VOLONTIERI LASCIA LA PRIMA.

Ick Each eens onfe meyt een Dortfen vogel plucken ,
En 't viel haer fwaer genoegh de pluymen uyt te rucken;
Hoe ftaet doch , feyd' ick haer, de veer foo bijfter vaft ?
Sy fprack , tot mijn bericht : het is een ouden gait ;
Siet , als de vogel komt tot aen haer lefte dagen ,
Dan ftaen de pluymen diep , en vafter alsfe plagen ;
Soo dat'et menighmael een haeftigh menfch gebeurt,
Dat hy de ganfche borft , met plucken, open fcheurt.
Wel, dacht ick , dit verhael , dat moet my verder ftrecken
Ick moet uyt dit bedrijf een goet bedencken trecken,
My dunckt, dat dit geval een lesfe geven kan
Of voor een gierigh wijf of voor een karigh man:
De menfchen over al, hoe datfe langer leven
Hoe datfe taeyer zijn , en minder willen geven :

Ja , fchoon dat iemant komt tot aen het duyfter graf ,
Noch kleeft hy aen het goet , en wilder qualick af.
Wel , ouders, hoort een woort: wanneer uw kinders trouwen,
Het deel dat hun betaemt en dient niet weder-houwen :
En foo ghy dat beftaet , het is een quaet befluyt ;
Dus geeft, ey lieve, geeft, ter eeren van de bruyt!
Het over-tolligh goet en kan u geenfins baten ,
Ghy moet'et al-te-mael in korte ftonden laten;
Ick fegge daerom noch , ick fegge : vrienden, geeft,
Terwijlen datje meught, terwijlen datje leeft.
Maer wat tot defen plicht by velen wort gefproken ,
Dat is hem , die het feydt , om niet het hooft gebroken ;
Men hoort'et fonder fmaeck, men leeft'et met verdriet,
Want al dat jaren heeft wil uyt de veeren niet.
A pasfo pasfo fi va lontano.

Nederl. Niemandt en ontkleedt hem geern, eer hy flapen gaet.

A gotta ti gotta it mar fi fecherebbe.

Met enckele veertjens pluckt men de vinck kael.

Lat. Posfet etiam adagium dici in fenes nimis affixos teute: funt enim quidam

Frans. Perfonne ne fe vent defpouiller, (levant que fe coucher.
Lat. Plus viatici qunrunt homines, quando minus vim reftat.
Frans. Quand tons pechez font vieux, l'avarice eft encore jeune.

qui quo magis fenefcant, eo minus condition humante fe fubmittunt.
Ad omnia alia rotate fapimus rectius:
Solum unum hoc vitium affert fenectus hominibus,

Tout fe diminue en viellesfe ,

Attentiores fumes ad rem omnes , quam fat eft. Terent. .ddelph. 5. 3.
Mihi placet hic illud ifugullini: Is folus , inquit ille, nil carum amittit, cui
omnia cara runt in eo qui non amittitur. Et illud ejufdem : Major eft peregri-

Fors avarice & fagesfe.

Allier :
Ital. A piuma a piuma ft pela

nantium timor, minor propinquantium , nullus pervenientium.

A goccia a goccia fi cava la pietra.

D'EAU ENDORMIE NE TE FIE.

Het beeldt kan zijn een man, 'Mende aen d'eene zijde van een water, wenckende eenen anderen, aen de andere zijde flaende• om over te komen ; dock die geroepen
wert , fulcr weygerende, fpreeckt aldus:

Ghy roept my , goede vrient , en hiet my over-komen ,
Maer 't heeft, nae dat my dunckt, al reden om te fchromen;
'k En fie hier geenen gront : en daer men niet en fiet ,
En kent de wijfte man de rechte bane niet;
Ick mochte met'et been of in de modder fincken ,
Dies fou ick , tegen danck , het grout-fop moeten drincken :
Ick mochte blijven ftaen te midden in den foot ,
Ick mochte blijven ftaen te midden in den noot.

Ick foude, nae my dunckt, bier wel een ftock behoeven,
Daer mocht ick , eer ick gingh , de gronden mede proeven;
Dan nademael ick hier de gronden niet en ken ,
Soo dunckt my beter zijn , te blijven daer ick ben.
Ick heb wel eer verftaen , dat in de ftille beken
Of flick Of driftigh Pant Of fachte moeren fteken ;
Doch hoe het wefen mach , het ftuck is niet te klaer,
En daerom fegh ick noch : ftil water heeft gevaer.

Merl. Sluymende fengen eten wel hareu draf.

Frans. Oh le fleuve eft plus profond, ii fait mains de bruit.
Lat. Demisfos animo, so tacitos vitare memento:
Qua Rumen placidum eft, forfan latet altius unda. Cato.

Stile waters hebben diepe gronden.
Al fiet men de lieden, men kent fe niet.
Een menfch die niet en fpreeckt, een hont die niet en bait,
Daer dient tot alley tijdt ten naeuften op gepaft.
Steeckt u in geen gat, of fleter deur.
Voile eaten bommen niet.
Spaens. Nil efpero, ni creo,
Sino lo que veo.

Lat. Ab inquieto ftepe fimulatur quies. Sen. Oedip.
Hooghtl. Was die augen fehen , betriegt das hertze nicht.
Frans. D'un homme qui ne park, & chien qui n'abboye, garde toy.
Lat. Tinea damnum facit, & fonitum non facit.
Hooghd. Stille wasfer fein gern tieff.
e.
Spaens. Do va mas hondo cl rio, haze menor ruydo;

Ital. Dal]' acque quiete bifogna guardarfi.
Non ti matter' in dito annello troppo ftretto.
Chi non vede ii rondo , non paffi l'aequa.

Frans. Herbe connue Soit bien venue.
Spaens. De perfona callada Arriedra tu. morada.
Frans. D'un qui ne dit mot efloigne to demeure.
e.
Spaens. De quien pone los ojos en el fuelo, no fies to dinero.
Frans. A celuy qui regarde en terre, ne fie ton argent.
e.
Spaens. Del acqua manfa te guarda, que la rezia prefto fe pasfa.
Frans. De l'eau paifible garde toy, que la roide pasfe bien
Lat. Pudor impudentem celat, audacem quies. Seneca. Hipp. 119.
Magis metuendi taciturni & lenes, quam feroces & clamatores. Richt. Axiom. Oec. 267.
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IN

SPREITCKEN, SPREECK-WOORDEN EN GEDICHTEN ,
RAKENDE DE ONDERLINGE PLICHTEN TUSSCHEN MAN EN WIJF.
Nel marito prudenza,
Nella moglie patienza.

Wijfheyt in mans, gedult in vrouwen,
Dat kan het huys in ruften houwen.
La femme ne doit porter tefte en mariage.
Vrou, zijt ghy fchamel, ofte rijck,
En brenght geen hooft ten houwelijck.

Want felden houtfe middel-matt.
't Nagtegaeltjen opte peul
Dat vermagh te bijfter veul.
Geen wagen oyt foo facht en reef,
Die fomtijts niet een ftootjen leet.
Waer rijft'er oit foo fchoonen dagh ,
Of daer komt wel een donder-flagh?

Bien parler fait bonne femme.

Laet dit een korfel man outhouweu;
Van wel te fpreken, goede vrouwen.
Uxorem mans brevem, incurva te,
Arabicum eft adagium apud Erpenium: fignificat autern vaft muliebri , ut infirmiori, honorem tribuendum :
vel , breves plerumque fuperbas esfe, nee facile marito
cedere , juxta illud:
Barb breves humiles vidi , rufofque fideles:

Maiftre abfent, maifon morte.

meefter uyt is is 't buys doot.
Le marteau de la Porte s'enrouille, quand le maiftre
Daer de

eft mort.

Daer de meefter doot is, verroeft de klopper.
La femme doit demeurer en fa follie, autrement elle
deviendra enragee.

Wanneer een wijf begint te dwafen,
Verdraegtf', of anders moetfe rafen.

Albos audacea miror, longos fapientes.

woort kan ons dit betuygen :
Voor korte vrouwen moet men buygen.
Pere & donne fenza rumori ,

In quella cafa e pora pace,

Een out

Sono ftimate gli megliori.

Vrouwen en peeren die niet en kraken,
Die houd meu alder-belt te fmaken.
Grasfe poule, maigre cocq.

Een vette hin, en mag'ren haen,
Dat wort geoordeelt wel te ftaen.
Marido no yeas,
Muger ciego feas.

ghy vrouwen;
fal het buys in ruften houwen.
Op quade woorden goede reden,
Stelt menigh korfel hooft te vreden.
De man, die vier' bet wijf, het wijf haer echten man,
Soo is'et dat het hays in vrede blijven kan.
En fiet niet, mans: weeft bruit,
Dat

La femme au profit, l'homme a l'honneur.

1)e heer voor d'eer,,
De vrou voor den bou.
Bonne vie,
Pere & mere oublie.

Indien de man is . heus en foet,
Het wijf vergeet haer eygen bloet.
A molini, e alla fpofa,
Sempre manea qualche cofa.

Een jouge vrou, een meulen-rat ,
Daer aen gebreeckt gemeenliek wat.
Un homme vieil qui fe marie,
Prend conga de fa bonne vie.
Wie trout ontrent fijn nude jaren ,
Die laet fijn

goede dagen varen.

I es doneeurs & aigreurs du mariage
Te faut eacher, fi to es fage.

foet en 't fuer van 't echte bedt,
Dat dient in ftilte wegh gefet.
Aut amat, ant odit mulier; nihil eft tertium. P. S'yrna.
Een wijf draeght held', of grooten haet;
I
Het

Ove la gallina canta, e'l gallo tace.

't Is in het buys geheel verdraeyt,
Daer 't haentje fwijght, en 't hintje kraeyt.
Cefte maifon eft mal en train, ou la quenouille
commande

Alwaer de fpin-rock dwinght het fweert,
Daer ftaet bet qualick met den weert.
Feminarum virtns , viri reverentia.

Mans eere, vrouwen deught.
Film& & femme fans raifon
Chasfent l'homme de la maifon.

Een dack dat leckt, en quade wijven,
Die konnen goede mans verdrijven.
Force teftes de velours, peu de damoifelles.
Jamais femme ne fcait pardonner injure, ny recornpenfer un bien faict. 7L Aurel.
Femme & melon , h peine les cognoit on.
Si maritus vincatur & uxor dominetur, pax perverfa
eft; fin uxor marito dominauti fubfequatur,, pax recta
eft. Auguflin.
Asfez gaigne , qui putain perd.

Hy wint veel die een hoer verlieft,
En dan een eerbaer wijf verkieft.
Chi ha un pie in bordello, ha l'altro net l'hofpitale.

Hebb' in 't bordeel den eenen voet,
Weet dat de tweed' in 't gait-buys moat.
Le jeu , la femme, & le vin &bolt ,
Font l'homme pauvre tout en riant.
Cum muliere, prmfentibus extraneis, nee blanditiis
agendum, nec jurgandum.
En ftraft of ftreclt uw vrouwe niet,
Daer 't iemant hoort, of iemant fiet.
De bedt.gordijn
Dient dicht te zijn.
Al wat in 't bedde wort gefproken,
Dient met de lakens toe-geloken.

Celari volt lima furta Venus. Mull.

Quand one femme blafme fon mary,, elle demand°
la danfe de fon voifin.

Als 't wijf fpreeckt qualick van den man,
Dan fpreeckt m'er niet ten beften van.
La plus belle piece de manage eft une bonne femme.
Het befte ftuck van 't huys-bedrijf,
Dat is een goed, en hantfaem wijf.
Het ooge van den heer, dat maeckt de peerden vet,
Het ooge van de vrou, dat maeckt de kamers net.
La femme eft le favon de l'homme.
Geen beter loogh
Als 't vrouwen oogh.
Pere de famille foit par tout
Dernier couche, premier debout.

Ghy buys. weert, bier op dieut gelet:
Eerft op te zijn, en laetft te bedt.
L'homme fin
Se leve matin.
Hera haul eft hera , quam famulae a fomnia excitant. Plaut.

La femme a la maifon, & la jambe rompue.

Quade beenen, goede wijven,
Dienen wel in huys te blijven.
Een wijf draeght meer uyt met een lapel,
Als een man in-brenght met een fchepel.
Donna oziofa
Non pub esfer virtuofa.

Een ongefchickt , en vuyl bedrijf,
Maeckt van een fchoon, een lelick wijf.
Femme vent en toute faifon
Eftre maiftresfe en fa maifon.

Al heeft de meyt een fchoonen fchijn,
Het wijf dat wil de vrouwe zijn.
Dame que moult fe mire, pen file.
Kent bier uyt alter vrouwen finnen,
Wie veal tijts fpiegelen, felden fpinnen.
Qui femel eft fcurra, nunquam fiet bonus paterfamilias.
Scurra facilius dives evadet , quam pater-familias.
Als de man wel wint,
t Wijf dan wel fpint.
Gee,' wijf foo fel, of fy heeft deernis met haer boter.
Es fain lofe hennen die ausfen legen.
Dit heb ick dickwils hooren feggen ,

't Zijn quade hinuen die buyten leggen.
Il ne fe fant jamais defpouilier,
Avant que fe coucher.

Onthoud dit, weerde vrient, het is een wijfen raet;
Outkleedt u nimmermeer eer dat ghy fiapen gaet.
Het fpreeek-woort wil feggen, dat men niet al
fijn middelen aen kiuderen of vrieuden moet overfetten, eer men komt te fterven.
Een neerftige hant,
Geen fnoepers taut.
Een fohaerfche mont
Is 't huye gefont.
209
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Befette fparigheyt
En is geen karigheyt.
Nullus queftus tantus eft, qua= parcere illud quad habes.

Gelooft'et vrienden, fonder fparen
Kan iemant winnen, niet vergaren.
Grain a grain
Amasfe la fourmy fon pain.

La foye efteint le feu de la cuifine.

fijd' is felfaem kruyt,
Het blurt het vier der keucken uyt.
Tot verftant van de aerdigheyt van defe fpreucke is te letten, dat fijde in 't vyer geworpen niet
en plach te branden , maer veal eer het vyer als
uyt te blusfchen, of doof te maken.
Flawed en

Doet by een kleyntje dickmael wat,
Soo wort'et noch een groote fchat.

Le couft
Empefehe le gouft.

een quae gewente,
Sparen is een wisfe rente.

leeker , en veel te meugen ,
Zijn drie dingen die niet en dengen.
In 't half leegh vat
Gelt fparen wat;
Maer your ledge vaten
Kan 't fparen niet baten.
't Is te laet gefpaert, als de boter op den bodem is.

Semper caret faftidio frugalitas.

Ubi ccepit pauper divitem imitari , petit. P. Syrus.

is huys-verdriet ,
Sparigheyt en walligt niet.

Een groote fchoen , een kleyne voet,
En dede noyt fijn meefter goat.

Diis proximus eft, quicunque eget paucisfimis.
Ay zy dan fchamel, ofte rijek ,
Wie weynigh hoeft, is Godt gelijck.
La fparagno
E it primo guadagno.
Spillen is

Karigheyt

Qui bien gaigne & bien efpargne , devient toft riche.

fpaert is eerft gewonnen;
Het befte webb' wort t'huys gefponnen.
Met wel te winnen, en wel te fparen,
Soo kan men machtigh goat vergaren.
Met veal houdtmen huys ,
Met weynigh komt men toe.

Al wat men

Luy,, en

cottage, which warmth not the house, but burneth.

kleyn is, en doet als de groote,
Stelt dien van nu aen by de bloote.
Wie

Grand nave v aol grand aqua.

Groote fehepen, groote zee,
Groote wey voor magtigh vee.

Mientras bufca mas el loco.

Ce qua fun, jamais ne fat peu.

klaegt'er als het noch te vroegh is,
Noyt is'er weynigh daer genoegh is.

Veel

Proviiion faicte en faifon,
Et dependue par raifon,
Fait du bien a la maifon.

Sijn ampt te doen met ftage vlijt,
En voor-raet op den rechteu tijt,
Dat maeckt een eerlick hays verblijt.
Een gehaelde kruyck
En vult geen buyck.
Die fijn meal ter deegh laet ouwen,
En fijn broot kan laten kouwen ,
En fijn bier in tijts doet brouwen,
't Baet hem 's jaers een mont te houwen.

Hebje geen kapoen,
Moes, kruyt, en groen,
Dat kanje voen.
A petite fontaine boit-on it fon aife.

Y la seda con la maim.

Met laken is 't laken
Bert fchoon te maken ;
Maer metter hant
Krijght fijd' haer ftaut.
Qui scait meftier
Ne peat perir.

Die een ambacht heeft geleert ,
Krijght den koft waer hy verkeert.
De fcavair ,
Vient avoir.

Het weten
Doet eten.
Een ambacht heeft een gulden bodem.
Pour vieil que foit le bateau ,

II pasfe encore une fois l'eau.
Geen fchip foo oudt, fey 't fchippers meysjen ,
Of doet noch fomtijts wel een reyfjen.
Verftelt noch eens uw kinder-lueren ,
Sy fullen noch een jaertjen dueren.

Si to veux eftre net & poli ,

La cucina piccola fa la cafa granda.

al.
Ghy, die wilt wefen hups en net,
Draeght ftaegh uw naelt en garen met.

De kleyne keuckens , en enge fchouwen,
Die zijn 't die ruyme kamers bouwen.
Les petites cuifines font les grandes maifons.
Een platte bears, een hough gemoet,
En dede noyt fijn meefter goet.
't Is dan beft: Tear
Reck
Nae neer. Nae deck.
Cut your cote
After your cloth.

Trae agnia y hilo.
Pontes un efguille & du

Metti la roba in un cantone,
Vien tempo ch'ell' ha ftagione.

Leght fomers den winter-rock in de kas,
Soo komtf u wader eens te pas.
Les biens ne font pas bien, que quand ils ont un
bon maiftrc.

Wilt naer het laken

Vrient, hebje magtigh goet, foo maeckt'et matter ear;
Want goet en is geen goet, als by een goeden heer.

Uw kleeren maken.

La voix eft plus plaifante a monter qu'a defcendre.

Qui ne peat avoir de la chair, fe contente du potage.
Fol eft qui plus depend
Que fa rente rend.
Richts maul nach der tafchen.
De grosse cuisine
Pauvrete voisine.

De via nouveau, & de pain chaud.

De peu de rente on vit honnetement,

Et de bois verds ; car cela ne vaut.

Le vray tresor eft le contentement.

Wanneer de tijt geeft nieu gewas ,
Weeft dan in 't koopen niet te ras:
Maer toeft een weynigh, zijdy wijs;
Want 't fcheelt te bijfter in den prijs.

Panno eon pan no

A piecior forno poco legua bafta.

En petite maifon Dieu a grand' part.

Chi hit patienza , hit tordi grasfi it an quatrino.

Indien ghy niet te veel en wint ,
Soo weeft tot koopen niet gefint.

Si quieres fen polido ,

Amy , fi to es mefnager ,

heat broot, en nieuwe wijn,
En kan voor 't huys niet dienftigh zijn.
Met enokele veertjens pluckt men de vinck kael.
De keel
Koft veal.

Non esfe cupidum , pecunia eft:
Non esfe emacem , vectigal eft.

Een kleyn forneis, al is het kout,
Dat hoeft alleen maer weynigh bout.

De trois chofes te dois gander:

Groen hout ,

Pater familias vendax fit, non emax. Cato.

Fante de chappon ,
Pain & oignon.

ck hou then voer-man voor geleert,
Die wel op enge wegen keert.
Sapientis facilis victus.

Weet dat niet alle dingh in huys en dient gebrocht;
Al wat men niet en hoeft, is altijt dier gekocht.

A proud heart in a beggers purfe wil not agree.

Terwijl een

Un bon charton tourne en petit lieu.

Quad non opus eft, asfe carum eft.

A proud heart in a begger,, is as a great fire in a fmal

Goza to de poco,

dwaes fijn hersfens quelt
Om grooter goet, en meerder gelt;
Soo leeft een wijfer vergenoeght
Met dat hem God heeft toe-gevoeght.
Een buygfaem hert dat kan hem voegen,
En wijfheyt laet haer haeft vernoegen.

Al wat dier is, dient niet gelaten,
Al wat god koop is, niet gekocht.
Oock diere koop kan dickmael baten,
Somtijts dient goede koop gelaten.

Aux grandes portes fouffient les grands vents.

By groote torens, als wy bevinden ,
Daer waeyen veeltijdts groote winnen.
Qui tout dine n'a qua

vroegh al 't hachjen heeft ontbeten,
Wat fal by opten middach eten?

Die

Qui tout mange le foir,
Le lendemain rouge fon pain noir.
Mieux bon gardeur,,
Que bon amasfeur.

Qui s'acquite, s'enrichit.
La bourfe vuyde faict rider le visage.
Een beurs vol rimpels , die eens vol was ,

Maeckt rimpelt vel, dat eertijts bol was.
My dunckt hy is in goeden ftaet,
Die fonder fchult te bedde gaet.
De leeuwerck finght vrolick , om datfe op Meydagh geen huys-huere te betalen heeft.
Maifon accomplie,
En l'autre vie.
La porta di dietro a quella the guafta la cafa.
Een achter-deur aen eenigh buys,
Die is gelijek een lecke fluys:
Ghy, vrient, die hebt een achter-deur,
Gaet bangt'er vry fmitfdochter year.
Qui penfe fon cheval par procureur , eft digne d'aller
it pied en perfonne.

Die fijn peert door een ander voedt,
Mocht in perfoon wel gaen te voet.
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Bons compagnons font mauvais mefnagers.

Goede gefellen fijn quade huys-houders.
Ledigheyt is hongers moeder,
En van diefte voile broeder.
Een ploegh die werckt , blinckt :
Maer 't ftille water ftinekt.
Ruft maeckt roept.
Niet doen, leert quaet doen.
Cacete, pefguete,
Muca horas buon cafete. id eft:
Que el cacador

y

el pifcador nunca es buon cafera.

Le chasfeur,, & le pefcheur ne font jamais bonne n aifon.

Visfchen en jagen,
Sijn vrouwen plagen.
Mica meftier,,
Qu'efprevier.

een fchaep, als een aep,
Een balck , als een valck.

Beter

Pietra mosfa , non fa mufco.

Weeft in 't verhuyfen niet te los,
Eeu fteen die rolt, en gaert geen

En cabeca loco.
Non dure toca.

Wie verre biert , die fpilt veel tonnen ,
En t' ende 's jaers niet veel gewonnen.
Geen beter mis komt op het !ant,
Als 's meefters oogh, en 's heeren had.
Als de kat van huys is, dau hebben de muyfen
haren vollen loop.
Een looper en bedijt niet.
Veel verhuyfen koft veel bed-ftroo.
Domus propria, domus optima.
Chez

Chacun eft roy.

Religio in ceremoniis,

A ogni ucello

Veritas in multiloquio ,

Suo nido a bello.

f oy

Elck vogel prijft fijn eygen neft,
En die is hem doch alder-beft.
Noyt vryheyt was foo dier gekocht,
Of fy en heeft meer uyt-gebrocht.

EYGEN HIJYS.

Ne fois abfent ri ton Me mouldre ,

Vaeije over een !loot,
Ghy laet'er een broot :
Vaertje over een veer,
Ghy laet'er noch meer.

Ou to perdras plus que le poudre.

A chacun oilcan

Geen beter gemack
Als eygen dack.
Ooft, Weft,
T'huys belt.

Eygen heert
Is gout weert;
Isle kout ,
S'is bout.

Blijf binnen uw fchelpen ,
Dat fal u helpen.

Cafe mia, cafe mia,
Per piccina che to fia ,
Tu mi pari una badia.
Plus (gait le fol en fa maifon , que le Page en mile
d'autruy.

Een dwaes is in fijn huys foo vroet ,
Als oyt een wijs man elders doet.
De papegay weet defer treck,
Sy loft geen voet , of veft den beck.
Al hebje fchoon verfiete fchoen ,
En wiltfe nimmer van u doen;
Maer houdtfe tot ghy beter fiet ,
Of anders, vrient, u naect verdriet.
Chi e a coperto , quando piove ,
E ben matto, fe fi muove.

Geen bode was'er oyt foo goet
Gelijck de meefter fellifs doet.
Tin chacnn a bien
A faire du kn.
Non cercar quel che non ti tocca.
CM fa i fatti fuoi, non s'imbratta le mani.

Die maer aen eygen fact fijn hant,
't Is wonder foo by fich verbrant.

Qui a une bouche, ne die a autre qu'il foufle.

Soo ghy uw papjen blafen kont,
En roept daer toe geen vreemden mont.
En wacht niet van uw naefte bloet
Al wat ghy fellifs niet en doet.
A chi tocca, leva.

Teftudo intra tegumen fuum tuts eft.

N'entend pas la loy.

Ver van fijn goet na by fiju fchade :
Want hoe men haeft, men komt te fpade.

Humilitas in divitiis ,

Son nid eft beau.

Qui ne faict par foy,,
mos.

Heritage, que ton maiftre to voye.

Caftitas periclitatur in delitiis,

Charitas in hoc feculo.

Let op uw eygen faken, heer ;
Men hinckt niet van eens anders Peer.

Chi mute paefe, mute venture.

Die de koe fijn is, grijptfe by den fteert.
Nul n'a foufy
De bien d'autruy.

Al hebje fchoon verfiete fchoen,
En wilfe nimmer van u doen ;
Maer houdfe tot ghy beter feet,
Of anders, vrient, u naeckt verdriet.
Of meerder goet,
Of minder moet.
Saey met handen
Niet met manden.
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VEEL GESCHREEUWS, EN LUTTEL WOL.
ASSAY R1JMORI, E POCA LANA.

Hier fcheert'er een het fchaep, een ander fcheert het vercken;
Ey, laet ons, met gemack, hier op een weynigh mercken ,
My dunckt, naer ick het vat, dat hier wat omme-gaet,
Daer op in 'aller ernft by ons te letten ftaet:
De man, die aen het fwijn fijn voordeel meynt te vinden,
Die gaet hem, foo ghy Piet, veel moeyten onder-winden ;
Hy denckt, gelijck het fchijnt : dit is het vetfte beeft,
Hier is het dickfte (peck , hier is de reufel meeft.
Maer dit onftuymigh dier is qualick om beftieren ,
Het vult de ganfche lucht met vreefelick te tieren :
Het fchopt, en ftaet, en woelt, en worftelt metten man,
Soo dat hy van het werck geen meefter worden kan.
Nu, op dit luyd' gefchreeuw,, foo wort een yder gaende ,
Een yder loopt'er toe , een yder blijft'er ftaende ,
En fiet den handel aen : en , foo die voordeel gaf,
Gewis men fagh de man het ganfche voordeel af;
Maer nu fijn ganfch bedrijf is moeyte , fonder baten ,
Soo wort'et altemael voor hem alleen gelaten :
In plaetfe van gewin , foo wort de man befpot,
Dat is voor defen tijdt fijn ongeluckigh lot.
En fiet , naer dit gewoel, naer dit verdrietigh fcheeren ,
Soo krijght de goede vrient noch wol, noch fachte veeren,
Maer niet als enckel hayr,, en borftels van het fwijn ;
Pit is de ganfche loon van al de lange pijn.

Maer let eens op den vrient die 't fchaepjen heeft gekoren,
Op dat fijn ruyge yacht door hem mocht fijn gefchoren:
Het dier en worftelt niet, maer light geduerigh ftil ,
Dies treft hy mette fchaer al waer hy maer en wil:
Men hoort'er geen gefchreeuw , foo dat'er van befijden
Hem niemant van het volck de winft en • kan benijden ;
't Is facht al wat hy raeckt , en niet als enckel wol ,
Dies krijght hy hant en fchoot, ja , ganfche manden vol.
Wat is'er menigh menfch , die fijn geheele leden
In eenigh fwaer bedrijf , met onruft , gaet befteden !
En, als hy langen tijt ten fuerften heeft gefweet ,
Soo vint hy anders niet als enckel herten-leet.
Een ander onder dies heeft iet ter hant genomen ,
En is daer, met getnack , tot fijnen wenfch gekomen :
Soo veel is goet beleyt , wanneer men iet beftaet ,
Soo veel is goet beleyt , foo veel is wijs beraet.
Wel aen dan , fooje wilt uw fcheeren wel befteden ,
Soo kieft doch eenigh beeft dat wol heeft op de leden ;
Want als ghy daer in feylt , of in de keufe mitt ,
Soo is'et al bekaeyt , en achter 't net gevift.
Doch onder dit beflagh verneemt men vreemde faken ,
Die wy met ons veritant niet recht en konnen raken ;
Dat genen heeft verrijckt , heeft defen uyt-geput :
Dat elck is even na , is elck niet even nut,
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Al te wijs kan niet beginnen,
Al te geck kan niet verfinnen
Tusfchen mal en tusfchen vroet ,
Wint men wel het meefte goet.
Hy moet wagen,
Die wil bejagen.
Die dit en gint geduerigh fchromen,
Hoe konnen die tot rijckdom komen !
Gato guantato non prefe mai forei.

't Mach wayen, ftil zijn, vloeyen , of ebben,
Die niet en waeght en fal niet hebben.
Sumptum faciat oportet is qui berm qunrit.
Rien ne s'acquiert fans avanture, & rien fe conferve

fans induftrie.
Sonder wagen niet vergaren,
Sonder wijsheyt niet bewaren.
Chi guarda a ogni piuma, non fa mai letto.
Die eleke veer wil Tien en raken,
Hoe kan die oyt een bedde maken?
Qui n'a guere,
N'a guerre.

Pour de l'argent danfe le chien.
Eick

fpreeckt van de marckt, na by verkoeht heeft.
Agricola femper in futurum dives eft.
Aquila non venatur mufcas.

Ne croy pas h rainy qui vient de la foire, mais a
celny qui y retourne.

Gelooft hun niet to vecl die van de jaer -marckt
(komen ,
Want voor haer liftigh woort is noel] al vry te
(fehromen ;
Maer, vrienden, foo guy wilt hier een vafter raet ,
Soo let, tot uw berieht , wie dat'er weder gaet.
Se vuoi del tuo meftier cavar guadagno,

Multa cadunt inter calicem fupremaque labra.

Tusfchen neus en tusfchen lippen ,
Kan een goede kans ontglippen.

Neringh en is geen erf.

Gaigner par elms, hazarder par liards.

Qui perd le fien, perd le fens.

Die met krooneu winnen, en ftuyvers wagon,
Die zijn bevrijt voor harde Hagen.

Heer uyt,
Eer uyt.

deert ,
Water weert.
Alle officien zijn fmeerigh , fey's kofters wijf,,
en kreegh een eynde keers uyt de kerek.
Die water

Qui eget, in turba verfetur.

In de rommelinge is 't vet.
By 't volek is de neeringh, fey de mosfelman ,
en quam met de mosfelen in de kerck.
Wijs en rijck ,
Is God gelijck.
Wie vis voor visfchers deur wil vangen,
Die mocht fijn net wel elders hangen.
Il ne fait bon chasfer par one montaigne trop frequentee.

De befte jagers fullen jagen
Daer fy geen jagers eerft en fagen.

La Fortune fe lasfe de vous fuivre, car vous allez
trop vifte.

Ce n'eft pas gain,
Quand on pipe fon prochain.

Dit nude woort duert heden noch
Men doet geen voordeel met bedroch.
Pen de yin, vans le yin:
Beaueoup de vin, gardes le vin.
Qui b un an vent eftre riche, h la moitie on le pend.

Lanekfamen rijckdom is 't falichft.
Asfai guadagna, chi vano fperar perdc.

Een fchaft is beter in de hant ,
Als feven ganfen opte ftrant.
Een ftille molen maeckt geen meal,
Een vos die flaept, een drooge keel.
Light gaynes make heavye purfes.

geenen ael weet op to langen,
En plach geen kabeljaeu to vangen.
Majora perdes, parva ni fervaveris.
Die

Chi non ftima un quatrino, non lo vale.

Soo ghy op 't kleyntjen niet en let,
Het groote wort u los gefet.
Du petit vient-on au grand.
Qui fait la maille vile,
Jamais amasfe. mine.

Wie wort'er tot iets groots gebracht,
Die eerft bet kleyntjen niet en acht?
Riche rarement en vit,
Qui mefprife le petit.

Ce qui eft gaigne par le tabourin, pasfe par la finite.
Het ftaet gefchreven op de vloer :
Gelijek het quam, alfoo het voer ;
Het ftaet gefohreven op den heert:
Soo gewonnen , foe verteert.
Qui hante le moulin,
S'enfarine a la fin.

Die binnen jaers wil alles vangen ,
Die mocht wel voor den winter hangen.
Qui fe mefie de plufieurs affiaires, beaucoup de prife

Onder 't zeyltjen is 't goet roeyen;
Want 't fal niemaut Eat vermoeyen.
Ne uni navi facultates.

a la fortune fur luy.

Mus non uni fidit antro.

Qui beaucoup embrasfe, peu eftreint.
Die veel om-vaemen,

Souris quy n'a qu'une entree

Weynigh verfaemen.

Est incontinent happee.

Au pauvre un cenf
Vant un bceuf.
Pauperi ovum ovis.
Avec l'eau qui eft pasfe le moulin ne moult pas.

Met verloopen water en maelt geen meulen.
Por el dinero
Bayla el perro. id eft

I

Robbe defchiree.

Godt geeft de vogelen den koft, mace
tender om vliegen.
De vogels krijgen wel den koft,
Maer fijn van moeyte niet verloft.

fy moe-

Serpens, nifi ferpentem deglutiat, non fit draco.

Ten zij de flangh verflint een fiangh ,
Sy wort geen draeck Baer leven laugh.
Een raef moet nutten fonder krasfen ,
Een hont moet knagen fonder basfen.
Heeft iemant gelt dat fchoone blinckt ,
Die make dat'et niet en klinckt.
The ftil fow eateth up al the draffe.

Riche ou pendu, diet le foldat pillard.

Ficus font avibus gratm, at plantare recufant.

De vogels willen kerfen eten,
Schoon datfe van geen planten weten.
De kat, woo wel den vifch genaken ,
Maer vreeft haer pooten nat te maken.

Geen vogels mogcn fy verfehricken,
Die op de vogels willen micken.
Die jaeght met katteu,
En vanght maer ratten.
Brant laet iet ,
Maer water niet.
Die altijt wil voordeel doen, meet lombaert houwen.
Daer fijnder die foo veel met fpijcker-rapen
winnen, als fy met den brant verliefen.
Geen vogel vloogh oyt foo hoogh , of by moeft
fijn koft op d'aerde foecken.
Armoede is luyheyts loon.
De grasfe matinee

D'un tuo maggiore non ti far compagno.

Zijt ghy een efel in der daet ,
En neemt geen leeuw tot mede-maet.
Waer ghy den grout niet klaer en fiet ,
En gaet daer in het water niet.
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Niet

al de eyers onder eene hen.

A la poule Terre luy le poing, elle te ferrera le col.

Die wel aen fijnen acker doet,
Die doet gewis hem weder goet.
Groote visfchen fcheuren 't net,
Soo ghy daer niet op en let.
Qui vent prendre un

ne le faut pas effaroucher.

Gaen owe Taken naer uw wenfchen ,
Danckt Godt, maer pocht niet by de menfchen.
Wint ghy, foo laet van roemen af:
Een ftille feugh die eat den draf.
L'argent qui ne fonne, eft le meilleur.
Le fage n'expofe fa fortune I l'envie.

Soo dickwils als 't fchaepje bleet, verlieft'et
een beetjen.
Posfideas tacite, fi qum tint munera divum.

't Is heft dat 't fchaep in ftilheyt eet :
Want als het bleet, 't verlieft een beet.
Een ey dat noch is ongeleyt ,
Daer van en dient Met veel gefeyt.
En grand torrent
Grand poisfon on preud.

Ghy feght ons, orient: 't en kan niet misfen ,
In groote waters groote vision;
Maer hier op dient to zijn gelet :
De groote visfchen fcheuren 't net.
Lin fol, on befte,
Fait bien conquefte,
Mais bon mefnage
Eft fait de fage.
Men wint, of verlieft,
Na dat men kieft.
Het zy in 't volt, of in het koren ,
Een recht wey-man placht naeu to fporen.
De vos die placht dan heft to varen ,
Wanneer de boeren leelickft' baren.
The fox fareth wel , wen he is curfed.

Benijt is beter als beklaeght ,
Wanneer het Godt alfoo behaeght.
bel guadagnar fa it bel fpendere.

vogels, gladde veeren;
Wel to winnen, wel verteeren.
Vette

The

low ftake ftandeth long.

De lage ftijlen
Staen lange wijlen.
A chi compra, bifogna haver cent' occhi, tl chi vende, ne bafta uno,
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Die om iet te koopen poogen ,
Hoeven meer als hondert oogen ;
Maer een Wert genoegh geacht ,
Als men tot verkoopen tracht.

Qu'elle obtient des pareus tout ce qu'elle demande.

Als de kinders ftille zijn, dan hebbenfe quaet
gedaen.

Con el buen fol
Eftiende fe el earacol. id eft:

faut fi bien marier fes enfans, qu'ils n'aient que

Autant defpend tithe, que large.

faire de leur peres.

De winnende handt is milde.
Die wel whit,
Is wel gefint.

Chi ha polli, ha pipite.
La fille n'eft que pour enrichir les maifons eftrangeres.
Qui peed fon Pere, peed honneur,,

Huelgo me nn poco ,

Qui peed fa mere, it perd douceur.

Mas hilo mi copo.
Je me recree un peu, mais je file ma quenouille.
Mieux vaut gaigner en bone, que perdre en or.
Lucri bonus eft odor ex re qufilibet. — Juvenal.

Scheyt uw vader uytter tijt ,
Kint , ghy zijt uw eere quijt;
Maer indien uw moeder ruft ,
Ghy verlieft uw herteu-luft.

La bourfe vuide fait rider le vifage.

Een beurs vol rimpels , die eerft vol was,
Maeckt rimpelt vel , dat eertijts bol was.
Qui fcauroit les avantures, it ne feroit jamais pauvre.

Wift iemant wat gefchieden fal ,
Hy ware vey van ongeval.
Wift iemant wat gebeuren fou ,
Hy dede fchier al wat hy
Honeftum eft lucrum per quod nemo lmditur, &
jufte acquiritur.

Het is voor al het befte goet,
Diens winfte niemant fchade doet.

VRIEJ DEN.
Uw goet kan groeyen
Door oude moeyen ;
Maer oude oomen
En fijn maer droomen.
Een God, een wijf,, maer veel vrienden.
Met vrienden eten , drincken , wandelen ;
Maer met de vreemde meet men hamlet en.
A cuentas viejas
Barajas nuevas.
A vieux contes
Nouvelles disputes.

KINDEREN.
Qui generum acquirit commodum , invenit filium;
qui ineommodum, perdit & filiam.

Krijght ghy een fwager,, die u dient,
Ghy wint een fone , lieve vrient;
Maer gaet hy aen tot uwer fpijt,
Soo wort ghy oock uw dochter quijt.
Children are certain care, an ineertain confort.
Les grandes dames aiment pluftoft leur plaifirs, que
leurs enfans.
Qui fi mon enfant ofte le morveau, me baife au vifage.

De kat die muyft dan alder-belt,
Als fy heeft jongen in den neft.
Ce que l'enfant oit an foyer, it le rend

Van foete wijn
De felfte afijn.

Affection d'enfans de nature eft fi grande,

a la porte.

Het kint dat buyten fpelen gaet,
Seyt hoe bet in den huyfe ftaet.
Kinderen Hinderen.
Quando i fanciulli ftan cheti, han fatto qualche male.

Van oude rekeningen, en out goet te deelen ,
Ontftaen gemeenlick nieuwe krackeelen.
Korte rekeningen, lange vrientfchap.
Chi fi fida, rimane ingannato.

Veel fpreeckt'er ftout , en 't is gelogen ,
Wie veel betrout , wort lieht bedrogen.
Sopra negro non 6 colore,
Sopra virtu non a honore ,
Sopra peccato none dolore,
Sopra figliuoli none amore.

Vrient,
Soo laugh het dient.
Een leege beurs die noem ick leer;
Brenght gelt, fy krijght haer eernaem weer.
En partage, lict , & jambon ,
On cognoit fon compagnon.
Nulli non magno conftitit & bona noverra.
Amy de table
Eft variable.
Een tafel-vrient

Soo laugh als 't dient.

Avec le bon foleil le limacon s'eftend.

Wie vrientfchap aen een vrient verwijt ,
Die is fijn vrient en vrientfchap quijt.
Je nie l'amy qui couvre avec les allies, & mord avec
le becq.

't En is geen orients, maer een linekers treck ,
Die deckt met de vleugels , en bijt met den beck.
Uyt dat men fpreeckt , of dat men fchrijft ,
En uyt den handel die men drijft ,
Uyt vrienden daer men mede paert ,
Daer kent men uyt der menfchen aert.
Stultus quod perdat habet; plod in id quod oportet
impendat, non habet.

Een vrient befoecken houdt men goet,
Indien men 't niet te veel en doet;
Maer foo het alle daegh gefchiet ,
Soo waer het vry al beter niet.
it ne faut pas tant baifer fon amy a la bouche, que
le cceur luy en face mal.

dat hart, en dickmael kusfen
De vrientfchap wel plach uyt te blusfen
Wel ku ft dan met een heufchen mont ;
Te veel is bier oock ongefont.
Weet, vrient,

No feras amado;
Si de ti folo tienes cuydado. id ef t:
Tu ne feras point aime, fi to as foing de toy feulement.

't Is wonder foo hy vrienden heeft
Die altijt neemt , en nimmer geeft.
Qui fait fervice, fervice attend.
Que Dieu ne donne point tent de biens a nos amis,
qu'ils nous melcognoisfent.
Il eft bien fol, qui s'oublie.

Die koren voor een ander meet,
Is dwaes , indien hy fich vergeet ;
Wie is 't die elders water giet ,
Die brant in fijne wooningh feet ?
Tocca piu la camicia che'l giappone.
La chemife eft plus pies, que le pourpoinet.

Mijn dyie
Is my naerder als miju knie.
Pain d'autruy,, pain de douleur ; encore fi ton Pere
mefme te le donne.

Ten naeften watere , als 't braid is.
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SIN-SPREUCKEN,
GENOMEN UYT

ARABISCHE EN SARACEENSCHE SCHRIJVERS.
Initium fapientire eft timor Dei. id eft:

Idem Arabs rogatus, quid esfet fiducia in Denm?

Godes vreefe is 't beginfel der wijfheyt.

Quit Deo, inquit, fretus homo res fuas omnes ei committit.

Cujus concupifcentia vincit intellect= (feu rationem)
is petit.

vernuft door de begeerlickheyt verwonnen wort, die gaet verloren.
Wiens

Abftinere ii concupifccntiis , eft divitem esfe.
Van

Nemo, inquit fapiens ille Arabs, me dilexit, quern

luften fich t'onthouden, is rijck te wefen.

Sapientisfimus hominum eft, qui fines refpicit.
Die op het

wijfe te rekenen.

Deum, ut illi meliorem mentem daret.

Die 't goet van 't quaet niet en

onderfeheyt,

ftelt dien by de beeften.
Contentus efto eo quod Deus tibi impertit , & eris dives.

u met 't
fult rijck wefen.

gene God verleent , en

Principium luctus eft, diligere mundum.

De werelt lief hebben , is 't beginfel van droefheyt.

Aceende lueernam tuam ante tenebras.
id eft. Illumine te operibus

oprechtelicken lief en hebbe
gehadt mijn ganfche leven laugh: niemant en heeft
my oyt gehaet , voor wien ick Godt niet en hebbe
gebeden, dat hy hem beter finuen wilde verleenen.

dien ick niet wederom

ghy

Qui feipfum habet pro fapiente, habent eum Deus &

antequam fuper-

veniat tibi mors.

homines pro ignaro.
Die fich felven voor wijs acht, dien achten God

het duyfter is, dat is :
maeckt uwe beroepinge feker met goede wereken
voor uwe aflijvigheyt.
Ontfteeckt uwe lampe eer

Quando non evenit tibi quod vis, velis quod evenit.
Als u niet en gefchiet dat ghy wilt, wilt dan
dat u gefchiet.

en

de menfchen voor dwaes.

nes vincat.

quod in te non eft, ne credas ; loquitur enim & malum
de te , quod in te non eft.

fijne be-

Als ghy iemant hoort fpreken van deughdeu die

fpreken van gebreken, die ghy

niet en hebt.
Reges judicant terram , fapientes judicant ipfos Reges.
De koningen oordeeleu het aertrijck , de wijfe
de koningen.

God ciruckt hooge dingen neder, verheft de nederige: ghy, daerom vernedert u, op dat hy u
verhooge.
En openbaert eens anders gebreken niet, ten
eynde God de uwe niet b]oot en legge.
Interrogates fapiens Arabs, quis felicisfime negotiaretur ? Is, inquit, qui vendit bona peritura , hoe animo
ut fibi comparet ftabilia & duratura.

Een van de Arabifche wijfen gevraeght fijnde,
wie d'aldergeluckigite koophandel dreef? Die (feyde
by) deweleke verganckelijke goederen verkoopt,
met meyninge om de eeuwige en altijt-geduerige
te bekomen.
Saracenorum laudem maxime vergit, cum sit :
tientid, redigantur in blafphemias: verum quicquid
evenerit, non ftomachantur,, fed illud habent in ore:

geerlickheden t'onder heeft.
prudentia in vita.

De volmaecktheyt beftaet in drie faken ,

die

defe : innigheyt in Gods-dienft , gedult in tegenfpoet, en wijsheyt in den loop des levens.
Doctus fine opere, eft ut nubes fine pluvia.
Een geleert man die niet uyt en werckt, is als
een wolcke fonder regen.

fijn

in u niet en fijn , foo en gelooft hem uiet; want

Deus alta deprimit, & depresfa exaltat ; qnoeirca deprime te ipfum , ut ipfe te exaltet.

Nulus tam durus cafus cis contingit , ut, fracti impa-

Niemant if' er wijs, ten zy fake hy alle

religione, patientia in adverfis,

want

Denique ex Clenardi Epiftolar. Lib. 1. & hoc in

Non eft Sapiens fapiens, donee cupiditates fuas om-

Perfectio eft in tribus rebus, gum funt: devotio in

Quando audiveris virum loquentem de te bonum ,

En verblijt u niet, foo uw vyant valt;
ghy en weet niet wat u overkomen fal.

Ne aliornm vitia patefacito , ne Dens tua patefaciat.

Niemant (fey de felve) en heeft my oyt bemint,

Qui non difcernit bonum a malo , adjunge eum beftiis.

de felve fal oock

non vicisfim dilexerim fincere per omnem vitam meam:
nemo me odio profecutus eft, pro quo non oraverim

eynde alter dingen let, is onder de

Vernoeght

op God
den
felven
te vertrouwen? Als de menfche , op
fteunende, alle fijn faken hem is bevelende , was
fijn antwoorde.
De felve gevraeght wefende , wat het zy

Ne gaude cum ceciderit inimicus tuus: nam nefcis
quid tibi eventurum fit.

Dives fine liberalitate, eft ut arbor fine fructu.

Lacs Deo !

Eyntelijck uyt het eerfte boeck der brieven van
den geleerden Clenardus, is dit tot prijs van de
Saracenen, aen te mercken, dat hy verhaelt, dat
aen de felve gems foo fwareu geval kan gebeuren ,
datfe door ongedult vervallen tot Gods-lafteringen;
maer wat hen-lieden oock overkomt, fy en vergrammen fich niet, maer hebben gedueriglicken
in de mont: Gode zy lof !

Een rijck man fonder mildigheyt , is als een

boom fonder vruchten.

Homo fapiens eft, quamdiu qurerit fapientiam ; ubi
autem fe putat ad ejus culmen pervenisfe, defipit.
De menfche is wijs, foo lange hy na wijsbeyt
foeckt; maer als hy meynt dat hy die bekomen

Obftrue quinque feneftras , ut luceat domus, & habitans earn. Id eft, Obferva (vel coerce) quinque fenfus
corporis, ut luceat anima tua in lute vitae.

TOT VERVULLINGE VAN WAT LEDIGE
PLAETS, ZIJN HIER EENIGE SINSPREUCKEN UYT SENECA.

Stop vijf venfters , op dat het huys glans hebbe,

heeft, foo begint hy te dwafen.

en die bet bewoont. Dat is: Let en bedwinght uwe

Plura funt gum nos terrent, quem glue premunt.

Qui non vincit luctum patientia, ejus mceror longus erit.

vijf uyterlicke finnen , op dat de ziele lichte in

fijn meer dingen die ons verfchricken, als
leet doen.

Die fijn rouwe door gedult niet en kan verfetten, diens droefheydt fal langh-wijligh wefen.
Ne crede te fapientem esfe, donee eo animi robore
fueris, ut posfis regere cupiditates.
En beelt u niet in dat ghy wijs zijt,
uw begeerlijekheden beftieren kunt.

het licht des levens.
Occlude oftium tunm adverfus raptores.
Id eft: Claude fenfus tuos contra peceatum, ne te
capiant hoftes tui.

eer ghy

Sluyt uw deure tegens de (troopers. Dat is :

Arabs interroganti, quodnam bellum honeftisfimum

Verfekert uw !Innen tegens de Conde, op dat uw
vyanden u niet en betrappen.

esfet? Illud, inquit, quod contra voluptatem geritur.

Arabier gevraeght fijnde, welke de eerlickfte oorlogh ware? Die tegens de wel-luft gevoert
wort, antwoorde hy.
Een

Cui Deus largitur animism bonum, is eft ex filiis

Daer

Is maxime divitiis fruitur , qui minime divitiis indiget.
Die geniet meeft den rijckdom, die den felven
minft van doen heeft.
Altera ex alterius fine nafcitur cnpiditas.
D'eene begeerlijckheyt waft uyt het eynde van
de anderse.
Ante fenectutem curandnm bene vivere, in fenectute

futuri feeculi.

belie mori.

Hy, diet' God een goet gemoet geeft, is van
de kinderen der toe-komende eeuwe.

Voor deu ouderdom meet men wel leeren 'even;
in den ouderdom wel leeren fterven.

SIN-SPRE1JCKEN.
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Poft malam fegetem etiam ferendum.

Hodie fieri poteft, quidquid unquam poteft.

Wat oyt kan gefchieden, kan heden gefchieden.
Plus fcire velle Tam fatis eft, intemperantire genus eft.
Meer te willen weten als na

genoeghfaemheyt ,

is

een foorte van onmatigheyt.

Na

een quaden ooghft dient al wederom gefaeyt.

Is magnus & beatus, quem nulla res minorem facit.
Tenue eft mendacium , pellucet , fi diligenter infpexeris.

De leugen is dim;
befien wert.

fy

fchijnt deur,, aisle wel

Malitia ipfa maximam partem veneni fui bibit.
De

boofheyt fuypt een groot deel van haer fenijn in.
Recte facti, fecisfe merces eft.

De loon van een goede fake, is wel gedaen te
hebben.

Het graf maeckt alles gelijck. Wy fijn ongelijck geboreu , maer in gelijckheyt fterven wy.

Quid ftultius , quiun quia diu non didiceris, non difeere?
Wat irer dwafer als niet te willen leeren, vermits men tot noch toe niet geleert en heeft?
/Equat omnes cinis: impares nafeimur, pares morimur.

Die is geluckigh en groot, dien gees dingh
minder en maeckt.
Als 't diep verloopt verfet men de bakens.
I.e printemps les rotes produit
L'efte plus chaud meurift k fruit ,
Des faifons divers eft l'empire ;
Aux amours la jeunesfe duit ,
L'antre aage autre chofe defire. Ph. des Fortes.
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DERDE DEEL.

ALS 'T DIEP VERLOOPT , VERSET MEN DE BAKENS.

Siet, waer ick heden fta, daer fpeelden eens de baren,
Daer quamen alle-daegh de fchepen in-gevaren,
Daer fagh men menigh hulck , die met fijn vollen laft,
Quam ftuyven uytter zee, de vlaggen op de matt:
Nu is hier enckel fant, en niet als dorre platen,
Van !libber overgroeyt, en van den vloet verlaten;
Daer eertijts was de kolck, is maer een enge foot,
Men fiet'er niet een fchip, men fiet'er niet een boot ,

I

Men fiet'er niet een menfch; alleen de fchorre meeuwen
Die fchuylen hier ontrent , om daer to fitten fchreeuwen ;
Alleen een fchippers gait komt , voor een buyte-kans,
Hier boomen in der haelt, en haelt een fchuyte fants.
Wat fta ick dan en kijck aen dees verlate kreken?
De bakens al-te-mael die dienen hier verfteken;
Het is een fchippers woort, het is een oude leer :
Al waer geen vaert en is, en hoeft geen baken meer.
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Dit fpreeek-woort (gelijek meeft al de andere) kan op verfcheyde gelegent
heden toe werden gepaft; het felve kan dienen als iemant ouder van jaren
werdende fijn mauiere van leven, fijn kleet, fijn fpijfe , fijn oeffeninge , en
diergelijcke faken dient te veranderen: wy ftellen 't hier tot een inleydinge
van het derde deel, dewijle bier de bakens mede (mits het verloop der
jonckheyt) diencn verfet te wefen.

Accipiat nullas fordida turris ayes ?
Horrea formica' tendunt ad inania nunquam :
Nullus ad amisfas ibit amicus opes.
Utque comes radios per Solis euntibus umbra eft:
Cum latet hic presfus nubibus , illa fugit:
Mobile fie fequitur fortunte lumina vulgus :
Qum fimul inducta nube teguntur, abit.

Nederl. Op ledige folders en komen geen calanders.
Vrienden fijn vrienden, maer wee diefe van doen heeft.
Vrienden in der noot
Vier-en-twintigh in een loot.
Men kent geen vrient als in der noot;
Den rijcken na den doot.
Ovid. 1. Trift. 8.
Donee eris felix, multos numerabis amicos :
Tempora fi fuerint nubila , folus eris.
Afpicis at veniant ad candida tecta columbx ,

Ital. Granaro vuoto formica non frequenta.
Hoogid. Wer da ligt, fiber dem lauft alle welt hin.
Ital. Parente con parente ,
Guai a chi non ha niente.

Frans. A bon vent chaque fainct aide.

ital.

In borfa ferrata , amico non fi trova.

Lat. Felicium omnes confanguinei.
Griecx. VA) ti,ruxotivrcov arcing

cruyvEveiq.

Hoogled. Dieweil die henn eier legt , legt man ihr auch.
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ALS APEN HOOGHE KLIMMEN WILLEN, DAN SIET MEN EERST HAER NAECKTE BILLEN.
LA SC1MIA QUANTO PIU IN ALTO SALE, TANTO PUS SCUOPRE LE SUE VERGOGNE.

Fop, fiende dat het volck veel fagh na groote ftaten,
Gingh met een luchten fin fijn oude neeringh laten,
Hy maeckte flucx een vrient, die kroot hem boven aen,
Daer fagh hem yder menfch gelijck een wonder ftaen:
Stracx wort hy bijfter trots; want in fijn prachtigh wefen
Daer was fijn moedigh hert, als in een boeck, te lefen;
Sijn huys-raet, fijn gefin, fijn wijf, fijn eyge kleet,
Gaen alle buyten fchreef, en uytter-maten breet.

Maer fiet, alwaer men komt om wijfen raet te plegen,
Daer ftaet de goecle man in alle dingh verlegen ,
Daer hapert fijn verftant, daer is hy maer een kint;
Soo dat men geen vernuft in al fijn herfens vint.
Siet daer fijn achtbaerheyt van ftonden aen vervallen,
Want die Fop innigh kent en acht hem niet met alien:
't Is feker, als een aep wil klimmen in den fpriet,
Dan is'et dat men eerft fijn naeckte billen fiet.
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Men kent een mans

wijfheyt,
betalen ,
gedult,
nederigheyt,
rijckdom,

als hy

Nederl. Men kent een man niet eer,

Voor by en komt tot eer.
Die meer beftaen wil als hy kan,
Dat is een lof-hooft van een man.
Hoe een dwaes meer kelt ,
Hoe hem meer ontvalt.
Als een efel fpeelt den vos,
Stracx gaen al fijn banden los.
Gemeenlijck ftaet een dwaes befchaemt,
Die hooger klimt als hem betaemt.

een hooft
gelooft
in noot
groot
doot

is.

Een Konincx hugs heeft klare glafen ,
Daerom en dientm'er niet to dwafen.
Men geeft wel ftaten , maer geen wijfheyt.
Ptak; 49. 21.
Wanneer een menfche in weerdigheyt is, ende en heeft geen verftant, foo
vaert by daer van als een vee.
Grieco:. A' px biv4a kixvverm id elt:
Lat. Magiftratus virum arguit.
Ital. Chi afino e, & cervo fi crede,
Al falter della fosfafe n'auvede.

Engels. Offices are given but not difcretion.
Lat. Pellucet omne regim vitrum domus. Seneca.
, qui majors fe concupifcit. Lueianus Deorum Dialog
Apage pereat anno
Frans. II n'y a point de plus fage abbe que celuy qui a efte moine.

Lat. Tanto confpectius in fe,
Crimea habet, quanto major qui peccat habetur. Juven.

815

SPIEGEL VAN DEN VOORLEDEN EN TEGENWOORDIGEN TUT.

'T IS EEN STOUTE KRAEY DIE EEN LEVENDIGH BEEST IN 'T LIJF PICKT.
De 1oeye fpreeekt :

Wat komt de fnoode kraey my quellen tegens reden ?
My fatten op het lijf, my picken in de leden ?
Voorwaer het is te vroegh ; want oock een felle gier
En foeckt fijn voetfel niet ontrent een levend' dier ;
Hoe graegh een arent is , hy fal hem noyt bemoeyen
Te vliegen om fijn aes , als by de doode koeyen.
Van hier dan flim gebroet , en bijt dit lichaem niet ,
Tot ghy eens op het velt mijn doode leden Piet.
Wel , lefer , foo ghy fijt een van de jonge geeften
Die foeckt het recht befcheyt van defe ftomme beeften ,
Soo neemt tot uw bericht , indien ghy leerfaem zijt ,
Dat hier wort afgebeelt een fchant-vleck onfer tijt.

1

Daer fijnder in het lant die willen komen erven
Eer dat'er reden is , en eer de lieden fterven;
Daer fijnder in het lant die wenfchen iemants ftaet ,
Al fit hy noch gefont te midden in den raet ;
Daer fijn oock kinders felfs , die op haer ouders dagen
Gaen loeren voor den tijt , en wouden rouwe dragen ,
Ten min (te fwart gewaet : want, fchoon haer vader fterf,
Sy treurden niet een uyr , maer keven om het erf.
Siet , wat een gragen eeuw wy hedendaeghs beleven :
Veel worden met een wenfch als in het graf gedreven !
Siet wat een vreemde flagh, en wat een flimmen gangh:
Al is het Leven kort , wy Leven al te langh !
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Nederl. Wilje mijn erf,

Wacht tot. ick fterf.

Imrida terribiles mifcent nconita novercm :
Si vultur es, cadaver exfpecta. ride Erafinum.
Filius ante diem patrios inquirit in annos. Ovid. Met. 1.

Lat. Imminet exitio vir conjugis , illa mariti :

De, tali fenectute vide qnerentem Ciceronem in libro de Senectute.
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Al EN NOOT GEEN ESEL OYT TE GAST, OF HY EN DRAEGHT'ER PACK OF LAST.
Al AN REFIT DEM ESEI, NIT G EN BOPP ,

SOLL DANN SICK TRAGEN.

De efel Areet I :

My feyd' een bode gifter noen ,
Daer ick gingh treden in het groen ,
Dat ick te hov' ontboden was ,
En daer op fcheyd'ick uyt het gras ,
En gingh vaft kneden in het ftof ,
En gingh vaft treden naer het Hof :
Daer fagh ick eerft veel muylen ftaen ,
Geciert en prachtigh op-gedaen ,
Met veeren om den kop gefet ,
En al haer tuygh geweldigh net :
Hier by foo ftont een moedigh peert ,
My docht , wel hondert kronen weert ,
Dat hadt een fadel op het lijf ,
Die ftont van gout en peerels ftijf :
Maer noch vernam ick even daer
Ses peerden al van eenen haer,
Die pronckten al gelijck een bruyt ,
En munten wonder aerdigh uyt ,
Een koets te trecken , fonder meer ,
't Zy met een juffer of een heer;
Daer in beftont geheel haer werck.

Ick nam hier op mijn oogh-gemerck ,
En dacht : hier ben ick wel geraeckt ,
Hier word' ick mede groot gemaeckt
Dewijl dat oock van mijn geflacht
Hier iemant is in 't fpel gebracht.
Maer Piet , ten Teed als geenen tijt ,
Daer quam'er een , 't fcheen my te fpijt ,
Die leyde my vier facken op :
En gaf my doe een harde fchop ,
En riep , eylaes ! 'k en weet niet hoe :
Flucx , efel , nae den meulen toe.
En kijck , daer was mijn hoop gedaen ;
Want ick moeft flucx daer henen gaen,
Ick moeft gaen torten met verdriet ,
En 't Hof en gaf my anders niet.
Ach feyd' ick , dom en karigh dier !
Wat maeck ick dock ? wat doe ick hier ?
Men roept geen efel in het Hof ,
Of iemant van gelijcke ftof ,
Om eer , om vreught , of om gemack,
Maer om te dragen eenigh pack.
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Dus ghy, die zijt van myn gellacht ,
Schoon datj' in 't Hof eens wort gebracht ,
Denckt niet om eer of om gewin ,

Nederl.

Men roept den efel niet to hove, dan als by wat dragen moet.
Aen den armen wil yder fiju fchoen wisfen.
De fchoonheyt van een hoer,
De wijfheyt van een boer
Een facke .dragers kracht,
En fijn niet veel geacht.

Beeldt u geen hooge ftaten in ,
Uw hoop is waen , en enckel fchijn :
Een efel moet een efel zijn.

Non eft avaritia mihi naturalist fed deeft mihi quo fim liberalis.

Erpen. 1. Adag. 27.
Ital.

Non e vertu , che povert y non guafti.
Pauper ubique jacet.

Hooghd.
Ital.

Ovid. 1. Fop.

Arme leute gehoren hinter die thiir.

A cavalli magri vanno le mofche.

Ital. Mal e invitar l'afino alle nozze, por che' gli convien portar a legni C• aqua.

Frans. A chevanx maigres vont les moufches.

Frans. Mal faict inviter l'afne aux nopces, car it luy faut porter bois on l'eau.
Le baton & le fardean font pour l'afne. Syr. 33. 25.

Hooghd. An die armuth wil jederman die fault wifchen.

Lat. Quidqnid per afellum expediri poteft, vilisfime conftat.

Wo der zann am niedrigften ift , da wil jederman iiberfteigen.
Et genus & virtus , nifi cum re, vilior alga eft. Herat. 2. Sat. 5.
Curia pauperibus claufa eft. Ovid. 1. Fe.

Ital. Chi non ha vifazzo ,

Ital. Chi non ha, non fa.

Non vadi al palazzo.

Op eenen anderen fin:
Haud facile emergunt quorum virtutibus obftat.
Res angufta domi. -- Juvenal. Sat. 3.

Nil habet infelix panpertas durius in fe ,
Quam quod ridiculos homines facit. --- Juvenal. Sat. 3.
Sie

de refte bier toe dienende, in 't eerfte en derde deel.
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DIE WIJS IS DRAEGHT DE SOTTEN, SCHOON DATSE MET HEM SPOTTEN.
BISOGNA CHE'L SAVIO PORTI IL PAllO IN SPALLA.

Ghy fiet dit felfaem beelt , en fchijnt'er in te dolen ,
Maer wat'et feggen wil dat is u noch verholen ;
Ghy fiet een deftigh man die buyght fijn ouden neck,
En die gedragen wort dat is een jonge geck.
Ghy feght, dat in de Schrift dit anders wort gelefen,
En dat een dwaes behoort eens wijfen knecht te wefen 1):
Ghy feght , uyt Godes woort , dat ja, het jeughdigh bloet
Den ouden eere doen , en onderftutten moet.

Ghy vraeght dan , hoe het komt , en wat'et is te feggen,
Dat wy hier , tegens recht , verkeerde gronden leggen :
Ghy ftaet hier op en dut , ghy ftaet gelijck verbaeft ,
En ftelt genoeghfaem vaft als dat de fchrijver raeft !
Wel, vrient, ontfanght een woort, tot antwoort uwer vragen:
't Is wijfe lieden werck een geck te konnen dragen;
Men fegge watmen wil , 't en is geen deftigh man
Die met gebogen hall geen dwafen lijden kan.

1) Ben dwaes moet der wijfen knecht fijn. Prov. 11. 19.

I
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Nedeil. Lijdt, en mijdt.
Thomas a Kempis de I mitatione Chrifli cap. 16.
Waren alle menfchen volkomen, wat hadden wy dan om Gods wille van
malkanderen te 'lljden? Godt heeft'et alfoo gefchickt , dat wy malkanders
fwackheden hebben te dragen; want niemant en is fonder gebreck , en niemant leeft'er fonder lijden.
2 Corinth. 11. 18.
Ghy, verdraeght geerne de onwijfe , dewijl ghy wijs zijt.
Rom. 15. 1.
Die fterck zijn, zijn fchuldigh der fwacken kranckheden te dragen.

Syrach. 22. 18.

Het is ligter fant, fout , en yfer te dragen , dau eenen onverftandigen menfche,
Frans. Il faut que le fage Forte le fol fur fes efpaules.

Engels. Wife men are at peace with al the worlt.
Lat. Publici mores & humana vitia placide accipienda.
Haoghd. Leide and meide.
Griecx. Avixot, ita1 iorizov. e.
Lat. Suftine & abftine.
Ital. Patienza e la chiave della allegrezza.
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DAER'ER VEEL SMEDEN MOET MEN SLAGH HOUDEN.
Wanneer'er vijf of fes, met uytgeftreckte leden,
Tot onderlingh behulp op eenen aenbeelt fmeden ,
Soo moet daer yder man foo fpelen met den flagh ,
Dat oock fijn mede-maet een beurte krijgen magh :
Indien hy eenigh waer , en fonder met-gefellen,
Soo mocht hy rasfer gaen , en geene flagen tellen ;
Maer nu benevens hem oock rappe gaften ftaen ,
Soo moet by nimmermeer als op de mate flaen.
Al die niet in het bofch maer by de menfchen leven ,
Die moeten yder menfch het fijne leeren geven ,

De man die vier' het wijf , het wijf haer echten man ,
Soo is'et dat het huys in vrede blijven kan.
Daer is geen nutter konft , als fich te konnen voegen ,
Dat geeft van ons bedrijf aen yder vergenoegen ;
Maer die het vet alleen begeert op fijne fop ,
Het is een al-befchick of wel een vijfe kop.
Ghy , leert dan , foete jeught , op defen regel pasfen :
Laet vrienden vrienden fijn , laet handen handen wasfen ;
De mensheyt wijIt'et uyt, het leven heeft'et in :
Geen menfch en dient te ftaen alleen op eygen fin.

Dit fpreeck-woort kan fonderlingbe dienen aen de fodanige , die in groote
veranderingen, en met veel perfonen, dagelijcks hebben te handelen, om een
iegelijck te laten en te geven dat hem na gelegentheyt toe-komt: want, ge-

Lat. Quos volumus nobis esfe focios, conciliandi funt bene faciendo, & bene dicendo.

lijck een voortreffelick man wel heeft gefeyt , als ons eenige faecke wel fmaeckt

Op eenen anderen fin:

bevalt , het en moet ons ftracx niet vreemt duncken , foo het aen andere wel en fmaeckt : anders komen hier uyt groote mif-flagen in beraetflagingen , te weten, als men bet oordeel van andere afmeet na het fijne, en
daer op dan aengaet. Daerom dient men hier op verdacht te wefen, ende
te gedeneken het fpreeck-woordt: Soo veel menfchen , foo veel finnen, &c.

Bifogna martellare ii mifura, quando fono pih ad un incudine.

ofte

Nederl. Als ick een aenbeelt ben, foo lijde ick als een aenbeelt als ick
een Kamer ben, voegh ick my

tot flaen.

Frans. Lors que to es enclume, foufre comme enclume; lora que to es marteau ,
frappe comme marteau.

Ital. Bona incudine non teme martello.
Frans. L'enclume forte ne craint pas le marteau.
A due enclume Marte.au de plume.

Lat. Durum patientia frangit.
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SMITS KINDEREN SUN WEL VONCKEN GEWOON.
Of fchoon een Emit , met fijn gefin ,
Staet kloeck en paft op fijn gewin ,
En dat hy , als een wacker man ,
Slaet op het yfer wat hy kan ,
En maeckt alfoo een groot gefchal ,
En drijft de voncken over-al;
Noch leyt fijn jonghfte kint en flaept ,
En 't ander ftaet'er op en gaept ,
En noch een ander weeligh dier
Dat fpeelt oock met het vliegend' vier,
Ja , even dichte by den brant,

Verfet de voncken metter hant :
Maer komt'er eenigh kint ontrent
Op defen handel niet gewent ,
Dat maeckt terftont een groot misbaer,
Als of het ftont in doots gevaer.
Let hier op , ouders, wie ghy zijt,
Let hier op met geftage vlijt
Geen kint en dient'er oyt te facht
By iemant op te fijn gebracht ;
Want yder is , en yder doet
Juyft na dat hy was opgevoet.

Ital. Chi de gallina nafce , convien the rupfa, o the razzoli.

Hoogkd. Katzen-kinder lernen wol maufen.

VEEL KOCKS VERSOUTEN DEN BRY.
Wanneer'er eenigh dingh veel menfchen is bevolen ,
Een die het qualick vat die doet de refte dolen ;
Een yder heeft in als fijn eygen oogh-gemerck ,
En fret , vrou Eygen-fin verbrot het ganfche werck !

Waer een kook meefter is , daer zijn de befte bouten ,
De tweede voor gewis die fal den bry verfouten :
't Schaep dat gekoppelt is , geraeckt'et in de foot,
't Is hondert tegen een geraeckt'et uytten noot.

Nederl. Aen veel belaft wort minft gedaen,

Spaens. Afno de muchos, lobos le comen.

Want d'een laet het op d'ander ftaen.
Vele herders by de fchapen
Sullen maer te Langer flapen.
Gemeen goet gaet meeft verloren.
Gekoppelde fchapen die verdrineken.
Gemeene pot fiet wel, maer deylt qualick.
Veel kooks verfouten den bry.
Gemeene fchapen eten de wolven.
Gemeen goet, geen goet.

Frans. L'afne de plufieurs le loup le mange.

Hooghd. Wo viel kiiche fein, da wird der brey verfaltzen.
Frans. Plus y a de chevaux en une eftable , & plus y a de ben.

Lat. Multi imperantes perdiderunt Cariam.

e.

Hooghd. Wo viel bitten fein, da wird libel gehiitet.
Lat. Segnias expediunt commisfa negotia plures.
Communio parit lites.
Non plures Medici, fed fatis unus erit.

Frans. L'afne de tons.
Eft mange des loups.
Qui a compagnon, it a maiftre.

Griecx. 1-10■Aol 5ezTvol Kupixv 2c7re.,56o- xv.
Quod plures tangit, plures negligunt.

a
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NOYT SAGH MEN OP EEN ESEL DUEREN, TWEE GECKEN VOL VERWAENDE KUEREN.
DEUX SOTS NE PEUVENT ESTRE PORTEZ SUR UN ASNE.

Is 't niet een wonder dingh! twee beeften aen der heyden
Die konnen fonder twift op eenen bunder weyden :
Een tyger met een beer, een leeuw , een vinnigh fwijn
Die woelen in het bofch, en konnen eenigh zijn ;
Maer gaet, beveelt een ampt aen twee verwaende dwafen ,
Die fullen onder een geduerigh leggen rafen ,
Geduerigh ill krackeel, en fwanger van den nijt,
Geduerigh over hoop , en al uyt enckel fpijt.
Twee gecken konnen noyt malkander leeren mijden ,
Twee gecken konnen noyt op eenen efel rijden ;
Sy dragen ftage forgh, en onruft in den geeft,
Wie eerft en wieder left fal klimmen op het beeft:
En fchoon dit grilligh paer ten leften is gefeten,
Noch kan het kribbigh volck haer kueren niet vergeten :

Die eerft fit weyt te breet , gelijck de lefte meent ,
Hy is'er door onteert , hy is'er in verkleent ;
Dies wil hy evenftaegh iet op fijn macker winnen,
Die kant'er tegen aen met al de ganfche !Innen :
Siet , daer is dan de ftrijdt , en al uyt hevigh bloet,
Tot dat van beyden een den efel ruymen moet.
Siet , vrienden, defe krijgh wort over al gevochten,
Geen menfch en fat'er left, indien de lieden mochten ,
Oock die geen daet en heeft, verheft hem op den fchijn:
De kraey, al isle kleyn, die wil een arent zijn.
't Is vry geen kleyne kunft, een geck te konnen lijden,
't Is vry geen kleyne kunft, een geck te konnen mijden ;
Want, foo men heden noch in alle landen fiet':
De gave van gedult en is by gecken niet.

Nederl. Twee kasfen in een kerck , twee maters in een convent, twee groote

maften op een fchip, ea dienen niet.
Hooge macht en minue-fpel,
Dat en wil geen met-gefel.
Twee narren in een hugs,
Dat maeckt een groat gedrnys.
Paftoor en kofter zijn felden wel eeus.
Lat. Una donuts non alit duos canes.
Unum arbuftum non alit duos erithacos.
Nulla fides regni foclis, omnifque poteftas

I

Impatiens confortis erit.

Grieex.

Lucan. 1. Concordia collegarum Tara.

'6pEt ov pirtprac. id 11 :

Lat. Mons cum monte non mifcetur.
Dictum in pariter elatas :
Lucan. 1.
Nec Ctefar ferre priorem ,
Pompejufve parem potuit.

Hooyhd. Zweye barte ftein
Mahlen felten rein.
Ovx israfiv 7roXuscoipavisi, 7Et; mama; go),

(3a54).Eic

Homer. Iliad. 2.
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TOT HET SNIJDEN VAN DE KAES , DIENT EEN WIJS MAN EN EEN DWAES.
A TAGLIAR IL FORMAGGIO, SI VUOLE UN MATTO & UN SAGGIO.
Het

beeldt zy een dwaes en een wijs man ,

te

famen befigh met het fnijden aen een kaes.

1)e wijfe man fpreeckt :

Ey, vrient! niet al te grof, ghy moet het fuyvel mijden,
Ey lieve, met verlof, laet my een reyfjen fnijden :
Ghy fnijt de kaes te fcheef, ghy fnijtfe veel te dick;
Ey, laet het fnijden ftaen, of fnijt gelijck als ick:
Als ghy eens met het mes komt aen de kaes te raecken,
Stracx heb ick dapper werck die weder recht te maecken;
En des al niet-te-min ghy fnijtfe, weder krom,
En op den ftaenden voet recht ick het wederom:

Nederl.

Rijcke gecken vercieren de ftadt.
Wijfe mannen beftieren de ftadt.
Wijfen en gecken te famen zijn noodigh , om een ftadt te maken.
Een wijs man en een geck weten meer met hun tween ,
Als eenigh wijs man doet , als by maer is alleen.
De befette lieden zijn om de wanraeckte te recht te helpen.

Soo doende wort de kaes aen alle kant gefneden,
Dan foo ha niet en dient, en dan eens na de reden,
Dan weder lijp en fcheef, of ick en weet niet hoe,
En dat gaet over hant tot aen het eynde toe.
Maer dit is niet alleen in dit geval te mercken,
Het gaet op defen voet al wat de menfchen wercken;
Siet, defe recht het op, wat die om verre fteeckt:
Door wijsheyt dient gebout al wat de fotheyt breeckt.

Lat.

Nullus ufus patientice foret ,
Nifi impatientite provocatio esfet.

Ital.

Non pianfe mai uno ,
Che non ridesfe un altro.
Sa pin un favio con un matto, ch'un favio fold.
Ex vitio alterios fapiens emendat fuum.

P. Symes.

Frans. 11 fant en fol & un fage,
Pour bien trancher un from age.
Pour fonrnir une vine, it y faut de fols & de fages.

Frans. Heureux, trois fois heureux guy, bien fage, corrige
See fautes, en vivant par les fautes d'antrity. Ronsard.

SPIEGEL VAN DEN VOORLEDEN EN TEGENWOORDIGEN TNT.

DIE WEL EER TB HOOGE VLOGEN, VONDEN SICH WEL LIGHT BEDROGEN.
TOLLUNTUR IN ALTUM , UT LAPSU GRAVIORE RUANT,

Een arent als hy honger krijght ,
En uyter hooghten neder-fijght,
En vint een fchilt-padt of een fleck ,
Die grijpt by veerdigh metten beck ,
En voert hem , door een fnelle vlucht ,
Tot boven in de blaeuwe lucht ,
Soo Itey1 en uytter-maten hoogh
Als immer draeght een menfchen oogh.
Een die het fpel van onder fiet ,
En weet de rechte gronden niet,
Die hout gewis in fijn gemoet
Dat hy de fchilt-padd' eere doet ;
Doch ftaet hy maer een weynigh ftil ,
Dan fiet by waer het henen wil :
Want fiet, die, mits fijn hoogen ftant,

Sach onder hem het ganfche lant,
En was daerom geweldigh trots,
Die komt daer vallen op een rots ,
En breeckt dan op den harden fteen
En huys, en huyt , en hals , en been ;
Soo dat hy weder over-geeft
Al wat hy oyt gefopen heeft ,
En wort dan, in het openbaer,
Tot fpijfe van den adelaer.
Hoe menigh wort'er by het Hof
Genomen uyt het laege ftof ,
En hoogh getogen in de locht ,
Op dat hy laeger vallen mocht:
Die hooger klimt als hem betaemt,
Valt laeger als by heeft geraemt.
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Nederl. Van hoogh te gaen, en veel te mallen ,

Plagh menigh menfch in 't flick te vallen.
Als 't geluck u lacht ,
Staet dan op de wacht.
Hoe hooger boom , hoe lager dal.
Nae hooge vloeden , diepe ebben.
Wie hooger klimt als 't hem betaemt ,
Die valt wel laeger als by raemt.
Staet niet nae boogen ftaet, ende en denckt niet boven uw vermogeu.
Pron. 17. 19.
Wie fljn deur hoogh maeckt, die ftaet nae ongeluck.
Tob. 4. 14.
Hoverdye is een begin alles verderfs.
Rang. Grande oifeaux , de couftume,
Sont privez de leur plume.

Spaens. A grand fubida, gran defcendida. id eft :
Frans. A grande montee, grande defcente.
Spans. De gran fubida, gran cayda. id eft:
Frans. De grande montee, grande cheute.
Pour fon mal naisfent des aifles it la formy.
Fortuna vitrea eft : turn cum fplendet , frangitur. P. Syria.
La voix du Seigneur abbat

Spaens. La fortune quando mas amiga , arma la cancadilla. id eft:
Frans. La fortune quand elle eft la plus amye , donne la jambette.
Qni monte plus haut qu'il ne doit ,
Plus bat chet qu'il ne voudroit.
Si qua venit fern, magna ruina venit. Prop. 2.

Engels. The higheft tree hath the greater fall.
Spaens. Prefto me pondre galan ,
Y en breve volvere a ganapan. id eft:

Frans. Promptement je feray brave, & tout court je reviendray crocheteur.
Ruine fait l'orgueil.

Lat. Magna ruunt , inflate crepant , tumefacta prenauntur.
Lucan. 1. verf. 71.
Summifque negatnm.
Stare diu, nimioque graves fub pondere lapfns. Syrach. 3. 22.

Bonfard Franciad. 4.
Rien ci-bas ne demeure
En fon entier : tant plus le Sceptre eft haut,
Et plus it tombe a terre d'un grand faut.
De Serres en l'Inventaire de France, en la vie de Charles VII:
C'eft une belle legion d ceux e qui le vent de la cour favorite, de ne fe laisfer

Lea grands cedres tout b, plat,

transporter au vent d'une folle efperance, jouet qni pipe lea mains advifez. Les

Brife les plus haut montez ,

fenles gardes de la profperite font l'integrite, prudence, modeftie, patience: pour

Au mont du Liban plantez. Pfeau. 29.

fe fouvenir de l'adverfite en la profperitd, fnivant le commandement du fage.
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DE DWAESHEYT LOOPT , DE WIJSHEYT GAET : EN DAT IS VRY DEN BESTEN RAET.
L'IGNORANZA CORRE , LA PRUDENZA LENTAMENTE SEGUE IL PASSO.

Siet, hoe vrou Dwaesheyt rent! feet, hoefe komt getreden!
Hoe los is haer gelaet ! hoe ras zijn hare fchreden !
Sy loopt, fy ketft, fy fwiert; foo datfe niet en let,
Waer fy haer gangen ftiert , of hare voeten fet.
Siet , in het tegendeel , en weeght met rijpe finnen,
Hoe traegh de Wijsheyt gaet , eer datfe wil beginnen :
Let , hoefe met befcheyt haer ganfche wegen meet ,
Hoe feker datfe ftapt , hoe fedigh datfe treet.
De Dwaesheyt is gewoon in haeften uyt te fpringen ;
De Wijfheyt is bedaeght , en let op alle dingen ;

Nederl. De dwaefheyt heeft arents vleugelen , maer uyls oogen.

Op haeftige vragen dient traegh geantwoort.
Jachtige menfchen dienen op efels te rijden.
Die kruypt , en valt niet.
Het duyfter, en de nachten,
Sijn moeders van gedachten.
Met goet gemack raeckt men oock voort.
Men fal 't foo haeft gaen als loopen.
Haeft en is geen fpoet.
Snelle raet, felden baet.
Van fnelle raet Noyt goede daet.
Haeft heucht haeft.
Vecht koel, en een half uyr Langer.
Een goe wegh om , en is geen krom.

I

De Dwaesheyt tijt te werck , en fnelt haer tot de reys,
De Wijsheyt vordert niet als neer een diep gepeys.
Dit wijft ons defe prent en 't ftaet ons aen te mercken,
Het zy wy met het lijf of met de finnen wercken ;
Want die fijn dingen doet in haeft en metter vlucht,
Ten kan niet enders zijn als dat by namaels fucht.
Beflapen raedt heeft gront: het duyfter en de nachten
Zijn moeders van gepeys, en voedtfters van gedachten ;
Dus, fchoon ghy wonder Peer tot iet genegen zijt ,
Ghy des al niet-te-min , beveelt'et aen den tijt !

Sacht te gaen, en verre fien,
Dat is een daet van wijfe lien.
Ital. Caval corrente , fepoltura aperta. id eft:
Frans. Coeval courrant, fepulture ouverte.
Qui a la barbe grife, doit eftre des difciples de fainct Thomas.

Spaces. Poco a poco van a lexos, y corriendo a mal lugar. id eft:
Frans. Peu a peu va on bien loing , & en courrant en mauvaife place.
Qui eft refolu, eft fol.

Ital. Chi mifura i fuoi pasti, cammina ficuro.
Lat. Celeritas infamis naufragiis.
Feftinationis comes pcenitentia.

Ital. Il tempo configlia.
Frans. Qui a un an vent eftre riche, h la moitie on le pend.
A demande haftive, refponce tardive.
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Ital. Non ftudia a voto , chi conta ben ogni fua parola.
Lat. Frequentior currentibus , quAm repentibus lapfus.
Ital. La notte a madra de configli.
Hooghd. Schneller rath viel rewen hat.

Lat. Feftina lente.
Ital. Per troppo fperonar la fuga e tarda.
Ne frena animo permitte calenti:
Da fpatium tennemque moram; male cuncta miniftrat
Impetus. --- Stat. 10. •Thebaid.

Eyl mit weil.

Lat. Fungus eft quod unft nocte nafcitur.

Griecx. Aptedicz gen 8pcicrc4, A.ovialiac aI kvov CPapv, id eft:
Lat. Infeitia fiduciam , prudentia cunctationem gignit. Thucyd.
Peccat peue necesfariO qui feftinat.
Lipf. 5. Poll!. cap. 17.
Animus vereri qui reit , felt tutO aggredi. P. Syrus.
Oportet deliberare lente. .driflot. lib. 6. Eth. cap. 9.
Frans. Ceux qui vont bellement, ne choppent pas volontiers. 11 faut deliberer &
refoudre A loifer & lentement. Pier. Math. 1. 1. fol. 43.

Hooghd. Eile fehr brach den hals.
Ital. I fecundi penfieri fono i migliori.
Lat. Pofteriores cogitationes fapientiores habentur.
Quod recte factum velis, tempori trade.

Hooghd. Die beften gedanken kommen allweg hinden nub.
Griecx. S9TEE36 gpx,364 . id eft:

RIJDT VOORT, MAER SIET OM.
Het beeldt foude mogen zijn een voer-man op fijn wagen om-fiende , en een pack achter in den wege gevallen liggende.

Hadt ick ganfch onbeforght geduerigh aen-gereden,
Soo hadt ick groot verlies op defe reys geleden ;
Want als ick in den ren by wijlen omme-fagh ,
Vernam ick feker pack dat af-gevallen lagh.

Wel ghy, die zijt gewoon foo veerdigh aen te drijven,
Spoedt niet als met befcheyt : het fal u mogen ftijven ;
Hoe licht kan in der haeft een quade flagh gefchien!
Dus, fchoon men fpoedigh reyft, noch dient men om te Tien.
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DE SPIN DIE EET DE VLIEGH, DE HAGEDIS DE SPIN;
DIT HEEFT HET GROENE WOUT EN AL DE WERELT IN.
L'ARAIGNE MANGE LA MOUCHE & LE LIZARD L'ARAIGNE, &c.

De fpin kan niet alleen de kleyne muggen vangen,
Men fiet oock byen felfs in hare netten hangen ;
Maer in haer meefte jacht , fiet daer , een hagedis
Die valt haer op het lijf , terwijl fy befigh is.
En weder op een nieu , de fpin is naeu gegeten ,
Het beeft, dat haer verflont , wort in het lijf gebeten ;
Daer komt een oyevaer, die , met een langen beck ,
Het kleyne dier verraft , en grijpt'et met den neck :
Doch eer de vogel rijft om in de lucht to ftijgen ,
Soo komt'er wel een flangh, en doet hem weder fijgen ,

En vat hem by het been, en velt hem in het gras ,
En maeckt hem tot een roof , die eerft de roover was ;
Maer in het eygen wout daer wort een draeck gevonden ,
En fiet , daer wort de flangh al wederom verllonden:
En 'noch is 't niet genoegh ; want oock dit groufaem beeft,
Dat kent een hooger macht , die van hem wort gevreeft.
Siet daer een ommeloop van alle werelts dingen :
Hoe groot dat iemant is, by laet hem weder dwingen ;
Wel , denckt dan, wie ghy zijt , wat ghy u minder doet,
Dat ghy het wederom van grooter lijden moet.
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De heere gebiedt fijnen knecht, de knecht de katte , de kat haren fteert.
Hoe plaghen de menfchen malcandren , fey Klammer , en hem waren feven
deurwaerders op eenen dagh op 't lijf gevallen.
Eccief. 5. 8.

Horat. 3. Od. 1.
Regum timendorum in proprios greges ,
Reges in ipfos irCperium eft Sovis ,
Clari giganteo triumph° ,
Cuneta fupercilio moventis.

Si en la province to vois qu'on fait tort au povre, & quo le droit foit viola, &
la juftice, ne t'esbahi point de telle maniere de faire. Car un plus haut efleve, que
ce haut efleve, y prend garde, & it y en a de plus haut efleves qu'eux.

Senec. Thyeft. Act. 3.

Claud. 3. Stelic. vs. 162.
Sic male fablimes fregit Spartanus Athenas ,
Atque idem Thebis cecidit ; sic Medus ademit
Asfyrio, Medoque Wit moderamina Perses ;

Vos, quibus rector maria atque term

Subjecit Persen Macedo, cesfurus et ipfe Romanis.

Jus dedit magnum necis atque vitee ,
Ponite inflatos tumidofque vultus :
Quidquid a vobis minor extimefcit ,
Major hoc vobis dominus minatur.

Plerumque humiliter fervit , quod fuperbA dominatur.
Mandan al moco , y el moco al gato, y el gato manda a fu rabo.
L'on commande au valet, & le valet au chat, & le chat commande

e.
fa queue.
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ALS OUDE HONDEN BASSEN, MEN DIENT'ER OP TE PASSEN.
De Hier/man , die ?slit de reaghfier fief , fpreeekt :

Schoon Leeuwtje ftaet en keft, oock fomtijts ganfche nachten,
't Is efter fonder gront daer op te willen achten;
Het dingh is jongh en mal, het baft om 'k weet niet wat,
Al hoort'et maer een mugs, al fiet'et maer een kat;
Maer 't is een ander faeck met onfen ouden wachter ,
Want als die gaende wort , dan fchuylt'er onraet achter ;
Het is een loofe gaft, en daerom baft hy niet,
Voor dat hy iemant vreemts of iet byfonders feet.
Ick hand het beeft in eer, vermits fijn oude dagen ,
En mits het fich verftaet op alle flimme lagen ;
Dies , als ick inder nacht verneme fijn geluyt ,
Soo loop ick uyt het bed, en kijk ten venghfter uyt :
Daer word' ick dan gewaer een deel onguere ftreken ,
Misfchien een ftouten boef die pooght in huys te breken ,

Of wel een hoender-dief, die houdt hem wonder nil,
Of een die in den hof de fruyten ftelen wil.
Daer hapert altijt wat als oude honden basfen,
En 't is de rechte ftont om op het ftuck te pasfen ;
De tijdt heeft wonder in, want oock een lompigh beeft
Wort door de jaren kloeck , en krijght een fnegen geeft.
Maer fiet, hier was een dief, dan hy is nu geweken ,
Ick denck hy vreeft den hont, of heeft my hooren fpreken;
Wel, dat hy henen ga, fijn aenflagh is belet ,
En ick gae wederom my duycken in het bedt.
Een woort noch evenwel dat had ick u te feggen ,
Wilt dat te mijner eer in uwen boefem , leggen :
Gebruyckt de rappe jeught, wanneer ghy wilt de daet;
Maer foeckje goet beleyt, foo let op ouden raet!
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Nederl. Veeltijts meyuen jonge dwafen ,

Dat de oude lieden rafen ;
Maer die hebben meer vergeten ,
Als de jonge dwafen weten.
Den flagh der grijfen ,
Machmen voor ijfen.
De jonge lieden paft de lans;
Maer wel te raden oude mans.
Oude honden en hooren na geen wis wis.
Een oude kat fpeelt met geen balleken.
Een oude vos is qualick te bedriegen.
Een oude rat wil niet in de val.
't Is quaet, oude honden aen den bandt te leggen.
Hooghd. Wen der alte hand baft, to fol man aufffehen.
Ital. Cane vecchio non abbaja indarno.
Frans. I1 n'eft abbay que du vieil chien.

L'age rend l'homme Cage.
11 n'eft que viens chien pour chaster a plaifir.

Lat. Lougius infidias curva videbit anus. Ovid. 1. Art.
Spaens. Del vieio el confeio.
Ital. Solo it bue vecchio move li carri arreftati.
Lat. Senum votes fatidicie. Richt. Axiom. Hift. 30.
Aufculta illi cui quatuor flint auras. rid. Erafm.
Bos lasfus fortius figit pedem. Ideni.
Sapientice rotas eondimentum eft. Plaut. Trin. 2. 2.
Idem:
Sapere ifta tetate decet qui flint capite candid°.

Ovid. 2. Art.
Adde, quod eft fenibus operum prudentia major:
Solus & artifices qui Tacit, ufus adeft.

ipco ziOsysgoisc iaiaxerat ppoxcli
AigKETZI 1.41Y ,

aDv zpOiap

IzAlOGETX1. id eft :

Quand le vieil chien abbaye, it donne confeil.

Annofa laqueo fimia haud capi folet :

L'abbay du vieil chien doit-on croire.

Capitur tamen, fed temporis long morA.

Spaens. El perro vicio fi ladra da confeio.
Frans. De jeune faucon la yoke
Fait rarement bonne journee.

Ital. Gallina . giovane per far vova, e vecchia per eovare.
Lat. Confule queis rotas longs magiftra fuit.
Erafm.

Frans. Il taut long temps pour toucher le pour an monde.
Au confeil oy le vieil.

Pluraque canities novit, quam beta juventus:
Tempos enim hiftorim pater eft, materqne
Hiftoria eft tophic

Dan. Heinfius in Herode Act. 4.

Senum confilia,
Juvenum lancece.

Nazianzenus:
Confiliis nihil utilius meliufve paternis,

Unum feneetus, viribus fesfis , habet
Salubre regnis 'ac fibi, vim confili.
Confilio pollet, cui vim natura negavit.
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HIER DIENT EEN WIJS MAN OP TE LETTEN: MEN MACH GEEN NAR OP EYERS SETTEN.
ES IS NIT RATII DASS MAN NARREN IJEBER EYER SETZE.

Siet daer, is 't nu niet wel gemaeckt?
De nar is opten nett geraeckt ,
De nar , eylaes ! o lieve vrient,
De nar is daer hy niet en dient ;
Men gaf hem eyers uyt te broen ,
En dat is door hem niet te doen :
Hier diende toe 'een geeftigh man
Die teere dingen vieren kan ,
Die acht op alle faken flaet ,
En in fijn doen wel feker gaet :
Maer defe quant is al te los,
Hy yielder op gelijck een os ,
En fat'er op gelijck een koe ;
Dies fiet hy nu 'k en weet niet hoe :
Hy is begaet , beftruyft , bedot;

Ey fiet, dus vaertmen met een fat,
Dus vaert men als men gecken fent ,
Daer niet als wijsheyt dient ontrent.
Wel, foo daer iet door goet beleyt
Dient af-gedaen , of aen-gefeyt ,
Ten moet noch geck noch rouwen gait
Ten moet geen plompaert fijn belaft ;
Want fchoon men hen al wel berecht ,
Noch gaen de faken wonder flecht,
En waer het (tuck fich wat verdraeyt ,
Daer is'et altemael bekaeyt.
Ghy daerom , vrienden ! tot belluyt,
Sendt niet als wijfe lieden uyt,
Sendt niet als mannen van beleyt :
Een wijs gefandt , en niet gefeyt.
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Nederl.

Die over 't melckeu gaet,
Moet weten wat de klocke flaet.
Weet, of ruft.
Daer gefchiet veel ramp, maer dwafen krijgeu 't meeft.
Steeckt geen vinger in eens dwafen mont.
't Is beter by 't hooft te grijpen, als by den fteert.
't Is beter te gaen tot Emits, als tot fmeetjens.
Heult iemant met een geck,
Soo blijft by in den dreck.
Wie fijn faecke door een dwaesachtigen bode uytrecht, die is gelijck
een die lam is aen de voeten, ende neemt fchade. Pron. 26. 6.

Frans. D'nn fol ne fit jamais homme fon profit.

Spaens. Embia al fabio a la embaxada , y no le digas nada. id eft:
Frans. Envoyez le fage a l'ambasfade, & ne buy dite rien.
Lat. Mitte fapientem, & die pauca.
All I caveat ne quid rudibus committat afellis ,
Qui ben curatas res volet esfe fuas.

Frans. Ne faites mesfagers des fols.
Bien eft fol, qui

a fol demande fens.

Lat. Non ex omni ligno fit Mercurius.
Magna negotia viris magnis comittenda.

Proverb. 10. 26.
Quel eft le vinaigre aux dens , & quelle eft la fumee aux yeux : tel eft le paresfeux a ceux qui l'envoyent.

Proverb. 26. 6.
Qui mande mesfagers par un fol, fe coupe les pieds: & voit la peine du tort
qu'il s'eft faict.

Proverb. 20. 21.
Tine bonne parole partant de la bouche (run fel , perd fa valeur : car it ne la dit
point en temps & en lieu.

Syrach. 22. 13. 14.
Ne tien point long propos avec Is fol, & ne t'amufe point avec celuy qui eft
defpourveu de jugement.
Garde-toy de luy, de peur d'en avoir facherie, & d'eftre barbouille quand
fecourra fon ordure.

Richter. Axiom. Hifi. 91, ubi exempla vide in utramque partem.
Ex thymbil nemo lanceam conficiet, neque ex Socrate bonum militem. Jaen. lib. v,
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WIE JAEGHT MET KATTEN , EN VANGHT MAER RATTEN.
WER MIT K ATZEN JACHT , DER FAHET GERN MAUSS.
De Ratte-danger fpreeckt :

Ick hadde jagens luft , en gingh met groot verlangen ,
Om eenigh vluchtigh hert of ander wildt to vangen :
Ick was genoegh, verfien, gelijck het fcheen , van als,
Den fpringh-ftock in de vuyft , den horen aen den pals.
Maer hoort , wat my ontbrack : in plaets van hafewinden,
Van bracken die het wildt in dicke bosfen vinden,
Soo leyd' ick anders niet als katten na de jacht,
En daerom heb ick niet als ratten t'huys gebracht.

I

Maer, t' fy van mijn bedrijf! ach! waerom leef ick langer?
'k En ben geen jager meer, ick ben een ratte-vanger!
Wel maskers, hoort een woort, hier dienftigh by geftelt:
Houdt katten voor het huys, en honden voor het velt ;
En foeckje met befcheyt uw dingen uyt to rechten ,
Soo doet uw faken noyt door onbedreve knechten ;
Want die met katten jaeght, en brenght niet anders t'huys
Als, ick en weet niet wat, een rat of vale muys.
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Nederl. Koper gelt, koper ziel-misfe.

Met quaet tuygh, is 't quaet wercken.
Wie fich wider den draf menght, wort van de fwijnen gegeten.
Ick fal widen uwen ftaet,
Seght met wien ghy omme-gaet.
Dit fpreeck-woort foude tot meer andere ge]egentheden gebruyckt konnen
worden, want (gelijck t'anderen tijden meer is gefeyt) de fpreeck-woorden
beteeckenen dat de Lefer wil: als by exempel, van iemant die veeltijts dertele boecken leeft, met licht gefelfchap omgaet , en geyle dienft-boden in
fijn huyshoudinge gebruyckt; van de foodanige (fegh ick) foude niet onbequamelicken misfchien gefeyt mogen worden: Die met katten jaeght, vanght
geerne mnyfen.

Het felve fpreeck-woort kan oock op defe wijfe in 't geeftelicke geduyt
werden: dat al wie niet als met vleesfchelicke infichten tot fijn beroep gaet,
dat by geen heyl, maer gewisfelick van den vleefche het verderf fal maeyen, &c.

Ilooghcl. Wer mit narren zu acker gehet, der eget mit gecken zu.
Wer mit huren zu acker geht , der eget mit buben zu.
Wer fich unter die kleyen mifchet, den fresfen die faw.

Ital. Dimmi, con chi tu vai; & fapro qu'el the tu fai.
Chi prattica co'l lupo, impara a urlare.
Chi dorme co'l cani, ft lieva con le pulci.

SPIEGEL VAN DEN VOORLEDEN EN TEGENWOORDIGEN TUT.

WAT IS VAN GROOT, OF TROTS, OF HOOGH? EEN MUCH STEECKT WEL EEN LEEUW IN 'T OOGH.
CULEX FODIT OCULUIVI LEONIS.

Koomt hier eens, vrienden al-to-mael ,
Koomt hier en hoort een vreemt verhael,
Koomt , hoort een wonderbare daet,
Daer op voor u to letten ftaet
Al is de leeuw een moedigh dier,
Al brant fijn oogh gelijck een vier ,
Al is fijn wefen wonder fel,
Al is fijn fprongh geweldig fuel ,
Al is hy ; jae , een machtigh beeft ,
Daer voor de ganfche werelt vreeft ,
Noch is een mugge wel foo (tout,
Hoewel de minfte van het wout,
Noch is een mugge wel foo koen
Dat fy het beelt komt hinder doen ,
En dat niet met een flimmen greep ,
Of met een onverwachte neep ;
Neen, neen, fy eyft haer vyant uyt,
En maeckt daer toe een hel geluyt;
En eer fy haer tot vechten fet,
Soo fteeckt het beesje fijn trompet;
Het doet gelijck een dapper helt ,

Het geeft hem open in het velt,
Het fteeckt den leeuw niet in de Iteert,
Dat is niet eens de pijne weert;
Het fteeckt hem daer hy 't klaerfte fiet ,
Daer is 't dat het hem d'oorlogh biet;
Het komt hem onder fijn geficht,
En vlieght hem in dat vyerigh licht;
En fchoon hy dan geweldigh tiert,
En al de leden omme-fwiert,
En fchoon hy dan ganfch bijIter raeft,
En dampen uyt fijn keele blaeft ,
En fchoon hy fpringht dan wonder hoogh,
Het fteeckt hem in dat vinnigh oogh;
Soo dat hy in het ganfche dal
Niet weet , waer hy hem keeren fal.
Ick wou , dat alle trotfche lien
Hier op met oordeel wouden Tien,
En leeren uyt der leeuwen
Niet al to fier en moedigh fijn;
Want Piet , niet een foo grooten beeft ,
Dat oock fijn minder niet en vreeft !
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EEN KLEYN MAN, MET EEN KLEYN GEWEER , VELT WEL EEN GROOTEN BOOM TER NEER.
PETIT HOMME ABAT BIEN GRAND CHESNE.

'k En weet niet een foo fchoonen boom,
Al ftaet hy aen een verfen ftroom,
Al waft hy uytter-maten hoogh,
Al rijft hy boven 's menfchen oogh,
Al heeft hy noch foo dicken bait,
Al voedt hy noch foo harden quail,
Dien niet een kleyn, een eenigh man
In haeft ter neder leggen kan,
Dien niet een mes of kleyne bijl
Kan vellen in een korte wijl.
Vraeght ghy, wat dit verhael beduyt,

Nederl. Al is uw vyant maer een mier,,

Soo bout hem voor een groufaem dier.
Al fchijnt den hoot niet groot te fijn,
Noch vanght by wel een machtigh fwijn.
Een kat fiet wel op een koningh.
Gefellen, wilt u wel beraden,
Hy is wel kleyn die niet kan fchaden.
Hy en heeft geen wijfen geeft,
Die voor gecken niet en vreeft.
't Is beter een hoot te orient, als te vyant hebbeu.
Men treet oock een vors wel foo langhe, tot hy eens quaeckt.
Wat hoornen heeft wil fteken.
Hooghd. Wenn der feind ift wie eM ameifz, fo halt ihn dock fur eiu elephant.
Lat. Inimicum quamvis hnmilem docti eft metuere.
A cane non magno fiepe terretur aper. Ovid. Art.
Caret periculo etiam qui tutus eavet. P. Syrus.
Citius venit periculum, cum contemnitur. Idem.
Non solum taurus ferit uncis cornibus hoftem ,
Verum etiam inftanti laefa repugnat ovis. Propert. 2. 5.

En wat ick ftelle voor beduyt?
Een wefpe quelt een moedigh peert
Al is'et duyfent kroonen weert;
Een mugs ontfet een oliphant ,
Al heeft hy noch foo grooten taut ;
Een mugge fteeckt een leeuw in 't oogh
Al leyt het hert hem wonder hoogh.
Ghy daerom, vrienden, in 't gemeyn,
En acht geen vyant oyt te kleyn ;
Daer is noyt foo geringen man
Die niet fijh meerder fchaden kan.

Frans. Un petit moucheron picque bien un grand cheval.
Il n'y a fi grand, ny fi fage,
Qui de petit n'ait Bien dommage.
eft bien petit qui ne pent nuire.
II n'eft pas fage qui n'a peur d'un fol.

Houghd. Es ift nicht an der grosfe gelegen, fonft erlieff eine kuh einen hafen.
Frans. Au petit bois prend on bien grand lievre.
Grande vine rien dedans;
Petite chofe nnift fouvent.

Lat. Leo etiam minimarum avium fit pabulum. Curtin:.
Ital. Anche la mofcha ha la fua collera.
Lat. Ineft & formica: fua bilis.
Habet & mufca fplenem.
Et pueri nalum rhinocerotis habent. Martial. 1. Ep. 3.
Engels. A monfe iu time maye bite a two a cable.
Ital. Anche le ranocebie morderebbone s'havesfer denti.
.Engels. Tread a worm on the tayle, an it wil turne againe.
Lat. Ne defpicias debilem; nam rules fodit ocnlum leonis.
Hoc Adagium petitum eft ex Arabum hiftoria, nam culices in Mefopotamia mire
infeftant leones. Strabo lib. 16. Marcellin. kb. 18. quos vide: ut & Erpen. Cent. 2. 24.
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HERDER, ALSJE SCHAPEN SCHEERT ; SIET DAT GHYSE NIET EN DEERT.
BONI PASTORIS EST TONDERE PECUS, NON DEGLUBERE.

De Koningh fpreeckt:

Wel , vrient , hoe gaeje dus te werck ?
Ghy zijt te raeu , naer ick het merck,
Het fchijnt niet datje fcheeren wilt,
Maer datje wel ter keure vilt.
Ey, ftaeckt uw voor-ftel , raeuwe gait!
Want dat en is u noyt belaft :
Neen, neen, een herder van het vee,
Die hout het vil-mes in de fchee ,
En is te vreden met de wol,

Al is fijn mande niet te vol ;
En of hy fchoon de kudde fcheert ,
Noch maeckt hy dat het niet en deert.
Een hovenier of groenfel-man,
Indien by recht het ambacht kan,
Snijt wel de bladers van het kruyt ,
Maer treckt voor al geen wortel uyt ;
Dus , foo ghy paft op mijn gebiet ,
Soo fcheert het fchaep, maer vilt het niet.

Nederl. Wie de keers te diepe fnuyt,

Elul% wel Licht haer luyfter uyt.
Snijt foo bet kruyt, dat het magh blijven groeyen ;
Snuyt ghy te hart, fo moet de neufe bloeyen.
Men moet de fchapen fcheeren nae fy wolle hebben.

%fins in preefat. Politicor.
Prfeeftis hominibus , fed hominum cauf5: nec domini

mod & arbitri rerum, fed

tutores & adminiftri eftis.
Mali improbique , qui in imperio non nifi imperium cogitant ; fnperbi, defides ,
& qui fe non civibus datos arbitrantur,, fed fibi cives. Nam dent fidera illa fplendorem habent , fed ut ufibus mortalium deferviant: fie vos dignitatem , fed cum

Lat. Odi olitorem qui A, radice olera exfcindit.
Frans. Apres raire it n'y a 5, tondre.
Ital. Chi troppo munge, ne cava'l fangue.
Lat. Qui vult amari, languida regnet menu. Seneca Theb. veil. 659:
Invifa nunquam imperia retinentur din.

I

munere officioque devinctam.
Hine Micheas Propheta taxat acriter populi Proceres nomine Dei Opt. Max. in
haec verba erumpens , Cap. 3. verf. 2. 3 :
Its ravisfent la peau de ces gens icy de desfus eux, & leur chair de desfus leurs os.
Et ce qu'ils mangent , c'eft la chair de mon peuple: & ont efcorche leur peau de
desfus eux, & ont casfe leurs os, & les ont mis par pieces comme en un pot, &
comme de la chair de la ehaudiere. &c.
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MAGRE VLIEGEN BIJTEN SCHERP.
Terwijl een herder, op het velt,
Sijn jonge geyten over-telt ,
En foeckt met yver over-al ,
Tot dat hy vint het vol getal;
Soo was 't , dat hy een menfche vont
Ganfch flaeu en totter doot gewont ,
Gelijck hy aen der heyden lagh :
En als hy duyfent vliegen fagh,
Die faten in dat versfe bloet ,
En werden even daer gevoet ,
Soo kreegh hy deernis metten man,
En joeger al 't gedrochte van ;
Dies meynt , dat hy hem guile toont ,
En dat fijn lijden wert verfchoont :
Maer de gequetfte, die het feet

En acht dit vry fijn voordeel niet ,
Maer riep'er hevigh tegen aen
Ick bidde laet uw jagen ftaen ,
Ick bidd', hou Mille , lieve vrient !
Ghy doet toch dat my niet en dient
De vliegen , die ghy ruymen doet ,
Zijn nu verfadight van het bloet ,
En al wat in haer plaetfe koomt ,
Daer ben ick bijfter voor befchroomt ,
Want dat is uytter-maten graegh ,
En dient my tot een nieuwe plaegh :
Dus , wat ick immer bidden magh,
Laet my flechts wefen foo ick plagh ;
Want, als het immers wefen moet,
Een vette vliegh is eerft gevoedt.
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AL LEYT DE WAERHEYT IN HET GRAF, AL WAT HAER DRUCKT DAT MOET'ER AF.
VERITA NON PUO STAR SEPOLTA.

Al pooght'er menigh menfch de waerheyt t'onderdrucken,
Ten fal hem evenwel, ten fal hem niet gelucken ;
Hier baet geen flim beleyt, geen lift of loofe vont,
Geen boofe klapperny, geen afgerichte mont.
De waerheyt aengeranft met drift van quade tongen
Wert fomtijts met gewelt als in het graf gedrongen,
Als in het ftof gedruckt; foo dat, gelijck het fchijnt ,
Haer luyfter, blijde verw, en alle glans verdwijnt:
Maer fchoon de reyne maeght is in den kuyl gefteken ,
Sy weet'er even-wel, fy weet'er uyt te breken,

opent ja het graf, fy licht de ganfche ferck,
Al isfe noch foo fwaer, al isfe noch foo fterck.
De waerheyt, fchoon verkracht, en laet haer niet bederven;
De waerheyt, fchoon gewont, en kan doch nimmer fterven;
De waerheyt recht haer op, al is'et iemant fpijt;
De waerheyt is van outs een dochter van den tijt;
De waerheyt, wat men doet, en is niet in te dwingen,
Al fou de felfte rots in duyfent ftucken fpringen ;
De waerheyt borrelt uyt gelijck een fonne-fchijn;
De waerheyt, hoe het gaet, wil niet begraven fijn.
Sy

NIET EN WORT SOO FIJN GESPONNEN, OF 'T EN KOMT NOCH AEN DER SONNEN.
ES WIRD NICHTS SO REIN GESPONNEN,. ES KOMT ZIT LETZT AN DIE SONNEN.

Al heeft de fpinne-kop haer webbe fijn gefponnen,
Noch komt'et evenwel, noch komt'et aen der fonnen;
En fchoon men haer bedroch ten eerften niet en fach,
Soo komt'et evenwel ten leften aen den dach.
Hoe menigh 'lira bedroch wort hier en daer geweven!
Hoe menigh loos beleyt wort hier en daer gedreven !
En fchoon het iemant heelt oock fomtijts menigh jaer,
Het wort des niet-te-min ten leften openbaer;

Het oogh, het wacker oogh, daer uyt de lichten vloeyen,
De fonn' haer voetfel heeft, de korte dagen groeyen :
Het oogh, het wacker oogh, dat alle dingen fiet ,
En even in der nacht fijn helle ftralen fchiet,
Dat opent alle dingh, hoe Peer het is verholen ,
Hoe dier het eenigh menfch van iemant is bevolen,
Hoe Peer het iemant deckt of in het duyfter Iluyt; —
De waerheyt, lieve vrient! die kijckt ten leften uyt.
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Nederl. De waerheyt die in 't duyfter lagh,

Die komt met klaerheyt aen den dagh.
Al is de leugen fchoon bekleet,
Sy doet noch haren meefter leet.
Al is de leugen wonder fnel,
De waerheyt achter-haeltfe wel.
De Leugen ftaet maer op een been ,
Gaet, breeckt haer dat, fo heeftrer geen.
Het komt ten leften aen den dagh,
Wat in de fueeu verholen lagh.
Wacht u wel neerftigh van de daet,
Soo is'er tegen leugens raet.
Het gaet noch heden als het plach:
Den leften is den wijften dach.
Men feet ten leften aen den ftront, wie de mifpels gegeten heeft.
Dit luyt wat plomp , als vele Hoogduytfche fpreucken, maer
't heeft echter fijn befcheyt.
Men vanght die lieght met rasfer (poet,
Als men een tragen krepel doet.
De Waerheyt heeft den vaften voet,
Wanneer de Leugen vallen moet.
Daer en is niet verborgen dat niet openbaer fal worden. Marc. 4. 22.
Wat quam van liegen, Dat fal vervliegen;
De waerheyt ftaet.
'er gaet,
Meer

Ital. Il tiempo e padre della mita.
Frans. La verite eft fine du temps.
Veritas eft temporis filia. A. Gell.

12. c. 11.

Frans. Au dernier lecture-on qui a mange le lard.
Ital. Le bugie hanno le gambe torte.
Quidquid fub tag eft, in apricum proferet atas. Horat. 1. Einfi. 6.

Spaens. La mentida no tiene pies.
Frans. Le menfonge n'a point de pieds.
Spaens. Antes toman al mentirofo que al coxo.
Frans. Lea femmes font fortes, main fur toutes chores verite a toufiours le desfus.
Il n'y a chofe tent bit elk celee,
Que le temps ne rende averee.
Veritas pedes habet ad ftandum, mendacium non habet. Benfire Apophtheg. lib. 1. num. 5.

Menander:

7rpO; CpwS zijv 1a4Oetav zp6vg. id eft:
Griecx. AnyEt
Lat. In Inns ores protrahit verum dies.
Vid. Erafm. In Adagio.
Tempus omnia revelat.

Seneca de Ird 2. cap. 22.
Veritatem dies aperit.
A veritate laborare nimis jus fmpe ajunt, extingui nunquam. T. Livius lib. 22.

Matth. 10. 26.
Nihil eft opertum quod non revelabitur.

.0.4iput

Pindarus:
ivriAotrat ptiprups; troOrterot. id e/Z:
Pofteri dies fapientisfimi teftes.

Spaens. Aunque compuefta la mentida, fiempre es vencida.
Frans. On prend plus toft un mentalr qu'un boiteux.

Clemens Alexandr. Strom. 1. circe pr.
clAslOic'Esadiztligi. id eft:
XpOvtg ;au grOwp

A la parfin vainet verite.

Tempore & labore elueefeet veritas.

Verite aime clarte.

Lat. Tenue eft mendacium ; pellucet, fi diligenter infpexeris.
Ital. Non nevica tanto in fa le cime de monti, the it fole non la diffaccia.
Lat. Veritas premitur,, non opprimitur.
Veritas nunquam latet. Sen. Troad. v. 612.

Marfelar. Infigni Legal.
Non posfum profecto nifi cum die ac fole veritatem, nifi cum nocte ac tenebris
mendacium comparare.
Quod verum eft, latest quamvis, aliquando patebit;
Hine & aped Grajos nomen aAllO g ; habet. Joh. Owens:.
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EEN KLEYNE POT, DOOR WEYNIGH VIER, DIE MAECKT TERSTONT EEN GROOT GETIER.
A LITTLE POT, IS SOEN HOT.

Vrient , fijt ghy gait , of fijt ghy waert ,
Komt hier een weynigh aen den haert ,
Komt , let eens wat'er omme-gaet ,
En wat'er aen den vyere ftaet ;
Want foo ghy grijpt den rechten gront,
Hier is yet dat ghy leeren kont:
Ey fiet , hier is een pot gefet,
Daer heb ick vlijtigh op gelet ,
Al is die na de vlam gewent ,
Al is'er viers genoegh ontrent ,
Al leggen daer veel kolen aen ,
Noch blijft hy echter ftille ftaen :
En fchoon men hem veel hitte biet ,
Hy fehuymt hy raeft , hy hobbelt Diet;
Maer Piet den pot aen genen karat ,
Die fiedt genoeghfaem fonder brant ,
En fchoon hy raeckt naeu aen het vier,
Hy maeckt terftont een groot getier ,
Hy maeckt , 'k en weet niet wat geluyt ,
Het fchijnt fijn gront-fop wilder uyt.
Vraeght iemant hier de reden van ?
My dunckt , dat ickfe geven kan :

I

De pot die in de vlamme ftaet ,
En doch niet op of neder gaet,
Dat is een groot en machtigh vat ,
En daer in fchuylt een killigh nat ,
Die wort niet haeftigh om-geroert
Of door het vier om hoogh gevoert ;
Maer defe pot van kleyn •beflagh ,
En daer maer weynigh in en magh,
Die is van ftonden-aen geraeckt,
Met dat hem maer het vier genaeckt.
Nu vrient , ftaet noch een weynigh ftil ,
En let eens wat dit feggen wil :
Al wort een edel hert geterght,
En dikwils dit en dat geverght ,
Noch wort'et niet to licht beroert ,
Of van de gramfehap omgevoert,
Maer neemt'et op met koelen moet ,
Al wat hem dees of gene doet.
Maer yder menfch van kleyn verftant ,
Die dobbelt als in heeten brant ,
Soo haeft men hem maer eens genaeckt;
Geringe breynen , haeft geraeckt.
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De gront-regels van vele menfchen, die groot-moedigh willen fchijnen te
fijn, gaen regel-recht aen niet alleen tegens de rechte groot-moedigheyt, maer
oock regel-recht tegens alle eygenfchappen van een recht Chriften. Veel
meynen groote eere te fijn niet te verdragen, maer alles aen een yder feytelick uyt te wetten; en in tegendeel foo wijft de gefonde Leere klaerlick uyt,
datter geen meerder groot-moedigheyt en is, als ongelijck met gedult te konnen lijden, en fich in fijn tochten te overwinnen. Een Chrifteu en kan geen
vafter teycken hebben, van dat by een kint Gods is, als dat by met facht.
moedigheyt, en fonder weder-wrake, kan overfetten het ongelijck dat men
hem aendoet. Leert van my, dat ick ootmoedigh en fachtmoedigh ben van
herten (feydt de Heere Chriftus), en ghy fult rufte vinden aen uwe zielen.

Alle kleyn en vuyl gefpuys is wraeck-gierigh; muyfen bijten, byen fteken,
flangen, oock onverhoets geraeckt , fchieten haer fenijn, kinderen fijn korfel,
oude en fiecke lieden, gemelijck, maer een wel-geftelt lichaem, geftijft met
een recht-matige ziele, kan lijden en mijden.
Dit foude oock op een anderen fin geduyt konnen werden , als te weten:
dat iemant, van een kleynen ofte middel-matigen ftaet, met weynigh fich
kan erneeren, met kleyne koften fijn huyf-gefin onderhouden; want anders,
Groot is bet Hof, Veel moet'er of ;
en in tegendeel, is
Tot een kleynen oven weynigh vyers van nooden.
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MEN HOUT HEM VOCIR EEN RECHTEN GECK , DIE WIL GAEN VECHTEN MET EEN DRECK.
STULTORUM EST CUM STERCORE PUGNARE.

Het is voorwaer een rechte geck
Die 't luft te vechten met een dreck ;
Want of hy fchoon al met gewelt
Sijn vyant plat ter aerden velt ,
Wat wint hy met fijn kloecke daet,
Als dat hy fich wel vuyl begaet ?
En dat een ieder met hem fpot ,
Vermits hy leelick is bedot?
Ghy , die van fpotters wort geterght ,
Of door een guyt tot fpijt geverght ,
Ick bidd', en acht op geen gekijf,
Van dees of die, van man of wijf;

Mijdt liever, reyne zielen , mijdt ,
Lijdt met gedult , o vrienden, lijdt ;
Want fchoon ghy klappers tegen fpreeckt ,
En oock haer losfe reden breeckt ,
Noch echter wint ghy niet met al ,
Als enckel leet en ongeval ;
Noch echter wort ghy niet te kuys,
Maer komt noch des te vuylder t'huys ;
Het is dan quaet , hoe datje 't maeckt ,
Geen dreck en dient'er aen-geraeckt:
Want noyt vocht iemant met een ftront ,
Die fich daer door verbetert vont.
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Met zijns gelijcke te ftrijden is vol twijfelachticheyt , met zijn meerder is
dullicheyt, met zijn minder fonder hope van eere. En daerom is'et beter
zijn gedult te oeffenen, en zijn rufte te houden.
Couper in 'Inatome hominis Chrifliani :
Een goet man en moet noyt tegens quade menfchen ftrijden met haer eygen wapenen, dat is: fchelden met fchelden bejegenen; want anders en is'er
tusfchen den genen die terght, en den genen die geterght wort, geen verfchil, als dat defe eerft, en d'ander left, een qnaet-doender wort.
Bacchte bacchanti fi velis adverfarier,,
Ex infana infaniorem facies; feriet ftepius.

Spaens. Afno sea quien a afno bozea. e.
Frans. Arne foit-il qui eontre sane crie.

Lat. Si obfequaris, una refolvas plaga, --

Anzph. 2. 2.

-- Si ftimulos pugnis credis , mambas plus dolet.
De nihilo illi eft irafci qui te non flocci tacit. Plaut. Tricul. 2. 2.
-- In andaces non eft audacia tuta. Ovid. 10. Met.
Ignis gladio non fodiendus.
Vidi ego jactatas mota face crefcere flammas ,
Et vidi , nullo concutiente, mori. Ovid. 1. Am. 3.
Frans. Ne deba point avec un grand languard , & n'entasfe point de bois a fon
feu. Syr. 8. 4.
Auguft. Epift. 5.
Paratus cafe debet homo Pius ac juftus patienter eorum ferre ac fuftinere malitiam, quos fieri bonos qurerit, ut numerus potius crefcat bonorum, quam ut pari
malitia fe quoque numero addat malornm.
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NIJT KRIJT VAN SPIJT , WAER EERE RIJT.
NON TACE INVIDTA QUANDO GLORIA CRIDA.

Siet , wat een felfaem dingh! hoe gaen des werelts faecken!
Het Licht, het fchoonfte licht, dat kan een donker maken;
Want als de guide fon Baer toont op eene zy,
Daer valt van ftonden aen een fwarte fchaduw' by.
Al waer oyt eere komt met haer vergulde ftralen,
Al waer het bly geluck komt uytten hemel dalen,

Daer is van ftonden aen, deer is de fwarte nijt,
Die met een open keel wel luyd' en leelick krijt;
Die laet fchier nimmer of van tegens eer to rafen,
En komt haer vuyle gif op haer geduerich blafen ;
Maer 't is een nutter dingh, wanneer het God behaeght,
Van dees en die benijt, als over al beklaeght.
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Nedert. 't Is beter benijt, als beklaeght.

Benijt is beter als beklaeght,
Wanner het Godt alfoo behaeght.
't Is den eenen hont leet dat d'ander in de keucken gaet.
Wie wel gedijt,
Die wort benijt.
Naer eer en ftaet
Volght nijt en haet.

Plaut. Trucul. 4. 2.
Qui incident egent, quibus invidetur rem habent.

Idem Milli. 3. 2.
Quoniam cemulari non licet, nunc invides.

Idem Captiv. 3. 4.
Eft miferorum, ut malevolentes fint atqtte invideant bonis.

D. Heinfius Panegyr. Saaligeri, 2. Sylvan.
Sic tua corn exhauftas fuperent prEeconia Mufas ,

Lat. Virtutis comes invidia.
Ital. Non e virtu feuza invidia.

Accedit tacito furtive calumnia morfu ,

Summa petit livor. -- Ovid. 1. Reined. Am. 369.
Frans, Heureufe vie n'eft fans envie.
Ronfard. 1. Od. 10.

Livor iners animi: dignos tibi folvit honores

Et folus populo qui fis quantufque fatetur
/Emula gems, nomenque auget, quod tollere Phcebus
Nefcit, & attonitce nequeunt perferre CamcenEe.

C'eft grand mal d'eftre miferable;

Namque ubi fupremo rerum ftetit ordine virtus,

Mais c'eft grand bien d'eftre envie.

Divitiis innixa fuis, quam tangere nefcit,
Impetit infelix, & detrahit omnia , livor. &c.

Lat. Sole miferia caret invidia.
Horat. 1. Epp. 2.
Invidus alterius macrefcit rebus opimis.

Vide ejufd. Oden ad Rein. Bonlium lib. 1. Sylvan & fupra 2. p. 42.
Invidice luculentam defcriptionon vide apud Ovid. Metam. 2. circa finenz.
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ELCK WEET WAER HEM DE SCHOEN WRINGHT.
Ghy prij ft , o vrient , de nieuwe fchoen,
Die ghy fiet aen mijn voeten doen :
Ghy fiet het leer is wonder net,
En aerdigh na den voet gefet :
Ghy fiet een wonder fchoonen naet
Die geeltigh om de fole gaet :
Ghy fiet , in plaetfe van een bant
Een roos geciert met diamant :
Ghy at in als een meefter-Ruck ,
En ftelt dit onder mijn geluck.
Maer ghy, die dit van buyten fiet,
En voelt het innigh prangen niet ;
Van buyten fchijnt het may to zyn ,
Maer binnen is een Hie pijn ,
Een pijn die my geduerigh wringht ,
En mijn geheele vreught bedwinght.
Men oordeelt dickmaels eenigh menfch ,
Als of hy hadt fijn's herten wenfch,
En daerom wort ons eygen het
By ons mifprefen of gehaet:
Maer foo men waerheyt fpreken mach,

Dit is voorwaer een quade flach ;
Want hy, dien ghy geluckigh hiet,
Heeft dickmael eenigh fail verdriet ,
Heeft dickmael, ick en weet niet wat,
Dat ghy van buyten niet en vat :
Maer foo ghy eens ter degen faeght ,
Hoe dat fijn herte leyt en jaeght ,
Hoe dat hy binnen is geftelt ,
En wat hem in den boefem quelt ,
Gy foudt misfchien uw fwaerften druck
Verheffen boven fijn geluck.
Gelooft'et vry, al draegh' ick fchoon
Een prachtigh kleet , een goude kroon,
En boven dien een konings ftaf;
Al dat en weert geen hooft-fweer af;
Ick ben, eylaes ! ick ben gequelt ,
En dickmael wonder vreemt geftelt ;
Ick voele jae , een fwaer verdriet
Schoon clat'et yder niet en fiet ;
Ick voele dat my binnen wringht :
Ten is geen gout al wat'er blinckt.
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Nederl. Een nieuwe fchoen

Kan pijne doen.
Geen geluck Sonder druck.
Wat bliuckt Dat wringht.
Oock daer men 't niet en Piet ,
Is dickmael groot verdriet.
Oock fteden en rijoken
Hebben hare lijcken.
Een, die het ftaegh uaer wenfchen gaet,
En weet ter werelt goet noch quaet.
Een, die 't al heeft naer fijnen wenfch ,
Acht dien een ongeluckigh menfch.
Frans. Chacun fent miens ce qu'a l'ceil luy Pend.
Lat. -- Nihil eft ab omni
Parte beatum. Horat. 2. Od. 16.
Nulli eft homini perpetuum bonum. Plant. Cum. 1. 3.
Ennius aped Cie. 2. Fin.
Nimium boni eft, cui nihil eft mali.

Horat. 2. Od. 16.
Non enim gazte, neque confularis
Summovet lictor miferos tnmultus
Mentis, & curas laqueata eircum
Tecta volantes.

Et pauTh poi?: Scandit teratas vitiofa naves
Cura, nec turmas equitum relinquit. &c.
Idem. 3. Od. 1. -- Timor & minim
Scandunt eodem quo dominus, neque
Decedit aerata triremi, &.
Poft equitem fedet atra cura.

Buchananus, Jephte Jct. 5.
Fortuna nulli fic refulfit profpera,
Adverfa ut ilia lance non penfet pari.
Triftia fecundis, & fecunda triftibus
Vicisfitudo acerba fortis temperat.

D. Rochus Honerdius Thanzard :
Muricis facri nitor,
Gemmte rubentis manna auguftum fali,
Suffulta cedro tecta, cedrus divite
Auro revincta, Iluctuantem pectoris
Non fiftit nftum, glifcit ex lEetis malum,
Et in beatos graviits infurgit dolor.
Quin cafus illos ftepe profternit levis. Jon.
Nil ferre posfunt, ferre qui minimum folent.

Frans. Rob. Gamier;
La crainte & le foupcon, la defiance palle
Aecompaguent toufiours la majefte Royale.
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'T ES GENEUGHLICK TE SIEN REGENEN, ALS MEN IN 'T DROOGE STAET.
Het is een aengename faeck ,
En dient veel menfchen tot vermaeck,
Te fien , hoe wint en hagel Chet ,
Wanneer men in het drooge ftaet;
Te lien , hoe dat een dicke wolck
Komt neder-ftorten op het volck ,
En hoe het driftigh hemels-nat
Maeckt al de paden glibber-glat;
Te fien , hoe fich een ieder mijt ,
En efter noch ter aerden glijt.
't Is luftigh van een Itille ree
Te fien een ongetoomde zee,
Te fien haer wonder groot gebaer,
Te fien eens anders groot gevaer,
Te fien , hoe dat een machtigh fchip
Rijft boven aen een hooge klip,
En weder, in een korten ftont ,
Wort afgedreven na den gront ,
En weder , met een fnelle vlucht ,
Komt op-geftegen in de lucht.
Nederl. Hoe licht geeft iemant goedeu raet,

Wanneer hy is in goeden ftaet.
De befte ftuer-luyden zijn aen lant.
Omtrent het febip is 't goet to fwetnmen,
Is 't noot, men mach daerbinnen kiemmen.

I

Voorwaer , het is dan licht gefeyt :
De lieden hebben geen beleyt,
De (chipper, of de man te roer
Dat is voorwaer een rechte loer;
Wis , foo ick Itier-man wefen mocht ,
Ick ftierd' het fchip in genen bocht,
Ick ftierd' het fchip in genen kolck ,
Soo hield' ick 't fchip, en al het volck.
Siet , dus foo gaet'et over al
Wanneer men komt in ongeval;
Want die gefonde leden heeft ,
En van de koortfe niet en beeft,
Weet veeltijts wonder goeden raet,
En duyfent kruyden voor het quaet
Maer komt hy fellefs in 't verdriet ,
Soo ftaet hy daer wel Hecht en fiet,
En kucht dan meer als iemant plach ,
Die oyt van koorts te bedde lath ;
Want als de noot gaet aen de man ,
Dan fietmen wat de meefter kan.
Lat. Facile omnes, dun valemus , recta eonfilia mgrotis damus. Term'. And. 2. 1.
Lucret. lib. 2. pr.
Suave, maxi maga° turbantibus mquora ventis,
E terra magnum alterius fpectare laborem ;
Non quia vexari quemquam eft iueunda voluptas,
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Sed quibus fe malls careas, quia cernere fuave eft.

Jueunda uavigatio juxta terram , ambulatio junta mare.

Suave etiam belli certamina magna tueri ,

Hei milli, quam facile eft (quarnvis hie contigit omnes)

Per cameos inftructa tua fine parte perieli.

Alterins luta fortia verba loqui. Actbin, ad Liviam.

VOOR WINT EN STROOM IS GOET STIEREN.
Fen fchipper , op de ftrande of aen de zee-kant ftaende, fpreeekt met fijns gelijeke , wijfende op een fchip , voor den wint of komende.

Ey kom , en fegh ons , lieve maet,
Die hier ontrent den oever ftaet,
Hoe gaet'et dus met onfen Jan?
Hy fchijnt nu vry een dapper man ,
En 't was maer dees voorlede weeck ,
Dat hy ellendigh ftont en keeck :
Hy quam met onweer voor de Maes,
Daer fat hy doen gelijck een dwaes,
De neer die dreef hem aen den gront,
Dies ftont de broeck hem dapper ront ;
Hy badt, hy fchreyd', hy riep, hy kreet,
Als een die van geen ftieren weet;
En fiet, hy quam doen noch te recht
Door byftant van fijn buer-mans knecht;
Maer nu fit hy en koeckeloert
Als een die bruylofsgaften voert ;

Hy fchijnt nu meefter van den ftrodm ,
En leyt het fchip als metten toom,
Hy maeckt voor al een bly geluyt,
En al de wimpels waeyen uyt;
Ick bidde daerom , goede man,
Ey , fegh ons hier de reden van?
Antwoorde.
Als wint en ty van achter koomt,
Dan is de fchipper onbefchroomt ;
Dan leyt hy fpelen fijn gepeys ,
Hy finght, hy quinckt, hy drinckt een reys,
Hy is te wonder wel gefint
(0, 't is goet ftieren voor den wint ;
Maer als de noot gaet aen den man,
Dan fietmen wie het ambacht kan.
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EEN ANDER HEEFT ALTIJT DE SCHULT , GEEN MENSCH EN SIET SUN EYGEN BULT.
EL CORCOBADO NO VEE SU CORCOBA , V VEE LA DE SU COMPAN NON.

Ghy fiet in defe prent gefchildert naer het 'even ,
Hoe dat'er menigh menfch een ander weet te geven;
Hoe dat fchier yder menfch eens anders feylen fiet,
En weet (gelijckt het blijckt) fijn eygen feylen niet:
Ghy fiet een bultigh menfch een bultenaer begecken,
Ghy fiet hem fijnen mont in vreemde bochten trecken,
En feet, de fpotter felfs en is niet als een dwergh,
Hy torft op fijnen rugh een bult gelijck een Bergh.
Ey , wat is van den menfch! wy konnen onderfoecken
Eens anders huyf-bedrijf, eens anders reken-boecken,

Nederl. Die wel fijn eygen hert doorfiet,

En fpot met fijnen buer-man niet.
Woegh iemant recht fijn eygen fault,
Hy fagh noyt op fijns mackers bult.
Wat fiet ghy den fplinter in uws broeders ooge? ende en wert den balck
in uw oogh niet gewaer? Matth. 7. 3.
Hooyhd. Die tafeb auff dem arfz wil niemant fehen.
Frans. Qui d'autruy parler voudra ,
Regarde foy; & it taira.

Ital. Tal biafima altruy,, chi fe ftesfo conda [Ina.
Hooghd. Zie dich felber bey der nafen.
Spaens. Ni ay quien fus fultas entienda , como las de fu vezino. id eft:
Frans. Il n'y a perfonne qui recognoisfe fes fautes , comme celles de fon voifin.
Lat. Crimina qui cernunt aliorum, nee fua cernunt,
Hi fa piun t
, defipiuntque hi. Owenits.

Eens anders gants beleyt tot aen de minfte Ltreeck,
En in ons eygen huys en fien wy niet een fteeck;
Wy weten alle man fijn lesfe voor te fpellen,
Wy weten alle man fijn feylen op te tellen;
Maer niemant keert het oogh ontrent fijn eygen fchult,
En 'let, op onfen rugh daer hanght de meelte bult.
Ey vrienden, niet alfoo ! laet vreemde lieden blij yen,
En wilt geen fchamper jock op iemant anders drijven,
Maer daelt in uw gemoet. Het is een rechte geck
Die veel een ander ltraft, en nimmer fijn gebreck.

Quod fi cupiditate judicandi judex esfe velis , fedem ego tibi oftendam , qua . magnum qu:eftum tibi conferet , & nulls animi labe maculabit. Sedeat mens & cogitatio
judex in animam atque confcientiam team: adduces omnia delicta tua in medium: &
dices tecum : Quare hoc vel illud aufus es? Chryfollont.

Ita comparata eft hominum nature omnium ,
Aliens ut melius videant & dijudicent ,

Terent. Heaut. 3. 1.
Cie. Fit nefcio quo pacto , ut magis in aliis cernamus fi quid delinquitur,, quitm
Quitm fun.

nobifmet ipfis.
Eft proprium ftultitire , aliorum vitia cernere , oblivifei fuorum. Ideas.
Nihil turpius eft convitio quod in autorem recidit. Plutarch.

Catull.

Snus cuique attributus eft error:
Sed non videmus mantiem quid in tergo eft.

Pladr. Fabul. 67.
Peres impofuit Jupiter nobis duns,
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Propriis repletam vitiis poft tergum dedit,

Quis ccelum term non mifceat , & mare ccelo ,

Alienis ante pectus fufpendit gravem.

Si fur difpliceat Verri , homicida Miloni ,

Hac re videre male noftra non posfumus :

Clodius accufet mcechos , Catilina Cethegum ?

Alii fi quid delinquunt , cenfores fumus.

In tab ulam Sylhe fi dicant difcipuli tree ?

Incerti aped Plutarehume

Horat. 1. Sat. 3.

.A!‘AAwv iccg-pk, 1c111-0; asaert (3Kecov. id eft:

Qui, ne tuberibus propriis offendat amicum ,

Aliis medetur, ipfe at ulcerib as fcatet.

Poftulat ; ignofcat verrucis illius. 1Equum eft

Juvenal. Sat. 2.

Peceatis veniam pofcentem reddere rurfus.

Vide omnino Richter. Arilen. Hill. 276.

Loripedem rectus derideat , 2Ethiopem albus.

TAST 00CK DEN WIJSEN IN DE MOTT , DAER SIT EEN GECKJEN IN DE YOU.
CHACUN A UN FOL EN SA MANCHE.

Of met veel woorden uyt-gebreyt?
't Is met den menfch alfoo geftelt,
Hoe rijck, hoe wijs, hoe grooten helt,
Wie dat'er is of komen fal,
Een yder heeft fijn eygen mal,
Een yder heeft een ftil gebreck ,
Een yder heeft fijn eygen geck;
En noch is 't al de wijite man ,
Die belt fijn geckjen helen kan.

Daer is geen menfch foo wel geleert,
Noch om fijn kunft foo hoogh ge-eert,
Daer is niet een foo wijfen man,
Hoe veel hy weet, of wat hy kan,
Die niet een geckjen by hem voedt,
Of binnen in fijn mouwen broedt;
En fiet, dat wilder dickwils uyt
Oock daer het dickmael niet en fluyt.
Maer waerom hier toe meer gefeyt,

Nederl. Noyt man en hadt foo wijfen fin,

Of daer fat wel een geckjen in.
Geen koren fonder kaf.
Wijfe mallen, kloecke vallen.
Frans.

Nul fi fage,

Qui par fois ne rage.

11 n'eft jamais fi grand efprit,

Spaens. Caduno necio fua porrado.
-- Nemo fine crimine vivit. Cato.

Frans. Il n'y a fi bon vin, qui n'ait lie.
Lat. Nam vitiis Demo fine nafcitur ; optima ille eft
Qui minimis urgetur.
Horat.
Unicuique dedit vitium natura creato. Prop.
Null um ingenium magnum fine mix tura dementia:.

Qui n'ait de follie un petit.

II
Bal.

n'y a fi miferable, qui ne porte un flatteur dedans fopnefme.

Solo Iddio e fenza peccato.

Frans.

Seneca.

Dieu ne fe voit jamais de la faute asfaillir :
Le naturel de l'homme eft de fouvent faillir.

Ronfard.
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KREPEL WIL ALTIJT VOOR DANSEN.
Leftmael (pun ick in een velt ,
Daer een yder was geftelt
Tot een uytgelate vreught ,
Nae de wijfe van de jeught;
Jonge lieden van het landt
Songen , fprongen handt aen handt :
Yder maeckte groot gefchal ,
Yder waf'er even mal;
Doch van alien weer een
Met een krom, een krepel been,
Met een plompen ftompen voet,
Die hadt veeren op den hoet,
Die was voren aen den dans,
Die was by den rofen-krans,
Die was om en aen de mey,
Die was leyder van den rey;
Wat men peep, of wat men fongh,
Krepel hadt den eerften fprongh :
Al is Fop een rap gefel,
Al doet Heyn fijn dingen wel,
Al leyt Jorden mooye Trijn,
Krepel wil de voorfte fijn.
Maer al was dit in het velt ,
't Is oock elders foo geftelt;
Want oock by de fteedtfche lien
I

Wort dit menigmael gefien :
Veeltijts, wat'er wort gedaen,
Krepel maeckt hem voren aen;
Krepel is een dapper man,
Schoon hy niet, als hincken, kan.
Is'et niet een felfaem dingh,
Dat een losfe jongelingh,
Dat een onbedreven gait,
Die het immers niet en pall,
Veeltijts eerft fijn oordeel uyt
(Schoon het dickmael niet en fluyt) ,
Eerft van alle dingh gewaeght,
Al en is hy niet gevraeght;
Eerft fal brengen aen den dagh,
Wat hem op de tonge lagh!
Vraeght'er iemant , hoe dit koomt?
Wijfe lieden fijn befchroomt,
Dat'er iet mocht fijn gefeyt ,
Dat niet recht en is beleyt;
Daerom gaenfe traegh to werck,
En al met een diep gemerck;
Maer een geck vol losfe waen
Haeft fich, en wil voren gaen;
Daerom feyt men noch althans:
Krepel wil eerft aen den dans.
222

886

Nederl.

'S

MENSCIIEN

God beware my van iemant die maer een boecxken gelefen heeft..
Wie maer een boecxken heeft gelefen,
Dat plach een wijfneus menfch to wefen.
Hoe Ilimmer timmer-man, hoe meerder fpaenders.
Veel roemen melt een dommen geeft:
Een ydel vat bomt aldermeeft.
Hoe flimmer wiel, hoe meer het raeft.
Een penningh in den fpaer-pot maeckt meer geraes dan als by vol is.
Op een anderen fin:

IDELHEYT.

Dat, om zijn mat
En los geral,
Hem yder haet.
Frans.
Lat.

C'eft la plus mefchante roue du chariot, qui mene le plus grand bruit.
Fatalis imperitise pedisfequa eft impudentia , & inanis jactatio.
At initium fapienthe , imperitite fuEe aguitio.
Spes eft melior de ftulto, quam de fapiente in oculis fuis.
Qui plus balbutiunt, plus loquuntur.

Frans. L'ahbatu vent toufiours luicter.

De lulle-pijp geeft eerft geluyt aisle vol is.
Hy is een Beck,
Die zijnen beck
Soo klappen laet,

Ital. Quando la cornemufa e piena, commincia a fonare.
Ben-fire.
Stultum, quam femi-ftultum ferre, facilius eft.

Arab. Adag.
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STEECKT UW VINGER IN GEEN DWASENS MONT.
STULTO NE PERMITTAS D1GITUM.

Hoort noch, o vrient, een goede flagh,
Die u ten goede dienen magh:
Wanneer ghy weet in uw gemoet
Dat iemant vreemde kueren broet,
Dat iemant losfe grillen heeft,
En op geen vaften regel leeft,
Soo ftelt u noyt in fijn gebiet,
En leent hem oock uw vinger niet;
Of anders fal het grilligh hooft,
Als ghy het alder-minft gelooft,
IJ foo eens grijpen byder hant,
U foo eens nijpen metten taut,

Dat ghy , uyt enckel onverdult,
Uw fotte daet verfoeyen Cult.
Wel aen dan, tot een kort befluyt,
Treckt hier nu defen regel uyt,
Dat nimmermeer met eenigh Tot
En dient gejockt, gefcherft, gefpot,
Dat oock geen wysheyt dient gepleeght
Met een die niet en over-weeght;
Maer dat'et is de befte voet,
Dat yder fich van narren hoet:
Want 't is voorwaer geen wijfe geeft,
Die voor geen rotten is bevreeft.
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Nederl. Wilje fotheyt wel beftieren,

Frans. 11 n'eft pas fage qui n'a peur d'un fol.

Sijt dan wijs in uw manieren.
Met gecken en moet men niet dwafen.
Soo ghy een fot de vingers biet ,
't Is vreemt, neemt hy de vuyften niet.
Soo ghy een flock geeft aen een geck ,
Gewis hy flaet u in den neck.
Al eer dat ghy een orient betrout ,
Soo eet met hem een mudde zout.
Orieex. — EolOpova; 3'147ri5 -124
OWEVY gilA0 VnatgaprEpov (3pora–‘5.

Ital. Al villano non dar la bacheita in mano.
Governar matteza, ci vol fenno.
Chi tofto crede, tardi 11 pente.
Chi troppo fida, fpesfo grida.
Malus ubi fe bonum fingit, tune eft pesfimus. P. Syrus.

Pheedr. Fab. 49.
Nil fpernat auris , nec tamen credat ftatim;
Quandoquidem 3t illi peceant , quos minime pates.

Id. Fab. 31. Qui fe committit homini tutandum improbo,
Eurip. Helena.

Auxilia dum requirit, exitium invenit.

Op dit fpreeck-woort foude onder anderen konnen werden gepaft een droevich ende verfch exempel, van de huyfvrouwe eenes voornamelicken burgers der Itadt Dordrecht , dewelcke (een broeder by haer in huys hebbende, in de
welcke by wijlen fotte kueren en vlagen van raferye waren gefpeurt) was by fommighe van de vrienden vermaent , den
felven broeder van haer te doen , en elders henen te (chicken dan fulcx nu en dan zijnde verfchoven of verfchoont ,
heeft defelve , haer broeder, fijn fufter op een tijt in een kamer vindende met een van hare kinderen , de kamer toegefloten , ende een opfteker in de vuyft nemende , verklaert dat het nu de tijt was , dat hy aen haer wilde wreecken ,
yet ick en weet niet wat , dat hy meende van haer geleden te hebben ; en fchoon fy haer uyterfte vlijt dede om uyt
fijn handen te geraken , met hem te verfpreken , de huyf-genoten te roepen , en eyntelijck door de glafen met haer
handen te Len , is dies niet tegenftaende by den felven haren broeder den hals afgefneden , en het kint dat fy by
haer hadde met veel fneden int aengeficht.
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DE GANS BLAEST WEL, MAER EN BIJT NIET.
Eerft als ick defe gans geweldigh hoorde rafen,
En ick en weet niet wat uyt hare kaken blafen,
Doen was ick vry ontfet, en ftont gelijck bevreeft,
Ick meynde voor gewis het was een groufaem beeft:
Ick meynd' een grooten beyr, of leeuw te fullen vinden,
Of wel een fellen draeck , die menfchen kan verflinden;
Ick kreegh in mijn gemoet, vermits het fnar geluyt,
Een felfaem na-gepeys, een wonder vreemt befluyt:

Wijt gapen en bijt niet :
Veel blafen en fmijt niet.
Sy en bijten niet al, die haer tanden laten Tien.
Hy wille fieden en braden, en alfter op aen komt, foo bijt by als
een gans.
Een kat die veel mauwt, vanght weynigh muyfen.
Dreygers vechten niet.
Leelick fien bijt niet.
Op fijn Spaens: Braef aenkomen, maer foetjens vertrecken.
Het dreygen is der gedreygden geweer.
Bloode honden basfen veel.
Een gedreyght man leeft (even jaer.
Die van dreygen fterft, fal men met veeften beluyen.
Scburfde fchapen bleeten meeft.
't Is een wijfe van het lant:
Lange tonge, kort ter hant.
Stille waters en diepe gronden.
Leert verdragen Bonder klagen, Wie ghy fijt:

Maer nu ick omme-kijck, en wil mijn fpiesfe vellen,
Om ons met voile kracht te weer te mogen ftellen ,
Soo fpreeck ick tot my felfs: Wat ben ick voor een geck!
Dit beeft heeft anders niet als Ilechts een platten beck,
Geen tanden in den muyl, geen klaeuwen aen de voeten,
Geen kromme nagels felfs, om in het flick te wroeten;
't Is al maer enckel wint, fchoon dat'et vinnigh fiet:
Gefellen, weeft geruft, de blafers bijten niet.

Nederl.

I

Die verdraeght Schoon gejaeght, Wint den ftrijt.
De luypende katten halm 't vleys uyt de pot.
Hoe meerder liefde, hoe minder fpraeck.
Veel vlaggen, luttel boters.
Hoogh geheven, maer in 't lefte een broeck vol wiuts.
De volle koren-airen hangen laeghft.
Ydele vaten bommen meeft.
Vnyle fnaren, dobbelen klanck.
Frans. Chat mioleur ne fat onques bon chasfeur,, non plus qu'homme fage caquetteur.
Spaens. A mocha parola , obra poco.
Ital. Can ch'abbaja , non vuol nocer.
Hooghd. Miner die viel gafzen , legen wenig eycr.
Ital. Dov' a manta cuore, quivi e piu lingua.
Frans. De grands vanteurs
Petits faifeurs.
Hardy de la langue, coward de la lance.
Hooghd.

Wenn die wort leute fehliigen , fo war er ein dapffer mann.
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Hooghd. Grosfe wort , and nichts da hinder.
Lat. Lingua, quam mann, promptior.
Ital. Le parole non baftano.
Tacitus :

Lat. Vafa inania plurimum tinniunt.
Hooghel. Die kiihe die fehr prullen , geben wenig milch.
Runde die fehr bellen, beisfen nicht.

Frans. Tel menace, qui eft battu.

Ignavisfimus quifque & in periculo minimum aufurus nimii verbis, lingua feroces.

Tel menace, qui a grand peur.
De grand menaceur pea de fait.

Idem:

Virg. iFm. 11.

Ut quifque ignavus animo , procax ore.

-- An tibi Mayors

Moral. Art.

Ventofa in lingua, pedibufque fugacibus iftis

Quid dignum tanto feret promisfor hiatu?

Semper Brit?

Parturient montes, nafeetur ridiculus mus.

Hooghd. Stille wasfer griinden
Frans. A drap mefehant

Pheedrus Fabal. 79.
Mons parturibat gemitus immanes ciens ,

Belle monftre devant.

Eratque in terris maxima exfpectatio :

Lat. Jam fenectus mundi eft, quo eft garrula.

At ille murem peperit. Hoc fcriptum eft tibi,

Magis metuendi taciturni & lenes, quam feroces & clamatores.

Qui , magna cam minaris, extricas nihil.

Frans. La langue longue, figne de main courte.
Lat. -- Vana eft fine viribus ira.

Curates:
Canis timidus vehementius latrat, quam mordet.

Minarum ftrepitus ,

Ovidius 13. Metam.
-- Quid verbis opus eft? fpectemur agendo.

Afinorum crepitus.
Validior vox opens , quam oris.

Richter. Axiom. Oecon. 221.

Ital. La piu guafta rota del carro fa fempre maggior ftrepito.

Multa verba , modica fides.

Asfai rumor, e poca lane.

HET BAREN VAN BERGEN KOMT UYT OP EEN MUYS.
PARTURIENT MONTES.

Men houdt, dat Bens de Faem, al over lange jaren,
Quam roepen door het lant: De rotfen Cullen baren,
De rotfen fijn bevrucht, haer tijdt die is vervult,
En daerom is het lijf hun wonder hoogh gebult.
Stracks quam daer op het volck met hoopen aangedrongen,
Om met een nieusgier oogh te wachten op het jongen:
De velden fijn bedeckt, de dijcken vol getaft,
De boomen over al gebogen van den laft.
De grootfte van het lant die komen aen-gereden,
En al die minder fijn die komen aen-getreden;
Daer roept men over-hoop, al wat men roepen mach:
Wat fal hier voor een fpoock gaen komen aen den dach?
Wat Calder voor een dier fich heden openbaren,
Dat in de moeder lagh foo menigh hondert jaren!
Hoe fal het wefen fijn van foo een groufaem beeft,
Waer voor dat al het lant en al de werelt vreeft!
Hoe fal het monfter fien! hoe bijfter fal het krijten!
Hoe fal de felle rots in groote ftucken fplijten!
Voorwaer,, indien het jonck de moeder is gelijck,
Soo wil 't noch heden fijn gelijck een hoogen dijck.
Dus blijft het nieusgier volck, in over-groot veriangen,
Ontrent den hoogen bergh met al de finnen hangen,

Veel fiet'er even-ftaegh iet wonders in den geeft,
D'een hoopt 'k en weet niet wat, en d'ander is bevreeft.
Ten leften, foo het fcheen, foo gingh den berrigh open,
En Piet, daer komt een dier ter fijden uyt-gekropen,
Een dier, een wonder dier; maer raedt, hoe dat het hiet?
Een muys, een kleyne muys, en anders is'er niet.
Stracks rijft'er groot gelach uyt foo veel duyfent monden,
Die in dit vreemt geficht fich al bedrogen vonden;
Doch verr' het meefte deel is uyter-maten gram,
Om dat het om een muys foo verr' geloopen quam.
Maer, dat het flimfte was, die t'huys gebleven waren ,
Die vraeghden fpots-gewijs, hoe dat de jongen varen,
De jongen van den bergh, en wie de vrucht ontvingh,
En wie den klopper-doeck quam binden aen den ringh.
Siet, dus verdween de Faem, die, met een fchierlick blafen,
Te famen had gebracht een hoop van losfe dwafen:
Haer item, haer groot geraes, al fchreeudet wonder luyt,
Dat komt al op een muys, en op een gecx-maer uyt.
Het is van outs gelooft, dat van uyt-mondigh roemen,
Hoe luyde dat men roept, niet veel en plagh te koemen;
Ghy, weeft hier wijfer in, en houdt my defen voet:
Let niet wat iemant feyt, maer wat een yder doet.

SPIEGEL VAN DEN VOORLEDEN EN TEGENWOORDIGEN TIJT.

HY MOET VEEL BRIJS HEBBEN, DIE ELCK DEN MONT SAL STOPPEN.
De Man die tie pap biedi, fpreeekt:

Wat heb ick menigh vier gekoockt!
Wat heb ick dickmael pap gekoockt!
Wat heb ick menigh mont geftopt,
Ja , tot de tanden vol gepropt!
En noch foo if'et evenveel,
Schier yder heeft een open keel,
Schier yder houdt een hollen mont,
Dat is een diepte fonder gront;
Want t' wijl ick hier den lepel bie,
So is 't dat ick daer iemant fie,
Die gaept van nieus 'k en weet niet hoe,
En fplijt tot aen fijn ooren toe:
En ftracks al weder metter daet ,
Soo vind' ick noch een nieuwen vraet,
Die vint fich eeuwigh nevens my,
En fchoon hy krijght geduerigh bry,
Noch grolt hy efter tusfchen bey
Gelijck een kater in de Mey.
Gewis , ick bender qualick aen ,
Want fiet, 'k en hebbe noyt gedaen ;

En fchoon mijn pot hielt fo veel brijs,
Van blommen meel of enckel rijs,
Gelijck een vat daer in men brout,
Dat fomtijts dertigh tonnen hout,
Noch efter bleef ick in 't verdriet,
Want al mijn pap en baet'er niet.
Wat raet dan voor fo diepen kolck?
Wat raet voor fo veel gapent volck?
Ghy fwijght, o vrient, en fiet op my!
Wel , hoort dan wat mijn oordeel zy:
Ick wil mijn heert, mijn hert, mijn huys,
Gaen maken net en houden kuys ,
En fchaffen dan, gelijck het dient,
En voor een gait en voor een vrient,
En voor een yder billick man,
Na dat mijn keucken lijden kan:
Ick wil niet morsfen , foo ick plach,
Maer koken in den hellen dach;
Soo doende ftel ick my geruft,
En laetfe fchreeuwen die het luft.
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Nederl. Wie kan 't gevoegen Na elcks genoegen?

Men kan 't qualijck al beforgen.
Hy en kan 't niet yder pasfen
Die het koren ons doet wasfen.
't Is quaet alle kromhouten rechten.
Voor alle gaten is 't quaet garen hangen.
Men hoeft wel pap met voile potten ,
Om mont te ftoppen alle Cotten.
Men kan alle dingh doot fwijgen, niet doot kijven.
Ick en fagh mijn leven dagen
Niemant alle man behagen.
't Is voorwaer een kunftigh man,
Die het al wel maken kan.
Het meel foo veel als duyfent pont,
Eu ftopt niet eenen klappers mont.
Hy moet wijt gapen, die tegen den oven gapen Cal.
Lat. Ne Jupiter quidem omnibus placet. Vide Theognid. verf. 25, 799. & 1236.
Cam recta vivas , ne cures verbs malorum ,
Arbitrii non eft noftri quid quifque loquatur. Cato.

Frans. C'eft chofe difficile & profonde ,
De complaire a Dieu, & au monde.

Hooghd. Der mufz vial meal haben der alle mauler wil verkleiben.
Quand aurons nous trouve le moyen de contenter tout le monde, & plaice aux
bons & mauvais tout enfemble? Juftifions nous

a Dieu & h nous mefmes , & noftre

confcience eftant nette & incontaminee rien ne nous pourra offenfer. Du Vair

Sainte Philof.
0 fceminarum forte vulgus afperh
Productum in auras! pas, licet culpa vacent ,
Rumor malignus dente rodit invido.
Pro facto habetur quidquid ira finxerit
Servi loquacis , quod maritus fufpicax
Commentus ipfe eft, malevola aut vicinia,
Quid fufpicetur genitor in mea manu
Non eft, remedium id arbitror tutisfimum
Intaminat5 confeientite frui. Buchanan, lephthe.

Solon aped Plutarchum in ejufdem vita:
'‘ Eprpcscrtv Fv ttrydAoi;

zan y

a V ZraE7r6v. id eft:

Omnibus, in magnis , difficile ut placeas.

DIE AEN DE WEGH TIMMERT , HEM VEEL BERICHTS.
Als iemant timmert aen de ftraet ,
Daer yder komt, daer yder gaet,
Daer al de werelt , mal en vroet ,
Mach Tien al wat de metfer doet,
Die ftaet dan uyt , aen alle kant ,
Het oordeel van het ganfche lant ;
Hier komt'er een vol enckel nijt,
En feyt: de keucken is te wijt;
En keuckens flechts maer voor den noot ,
Die maken kleyne falen groot.
Een ander fiet den gevel aen,
En feyt: 't is fchoone voor gedaen ,
Dit huys is net en bijfter hoogh ,
Dan 't is alleen maer voor het oogh.
Een derde neemt een diep gemerck ,
En gaende door het ganfche werck ,
Seyt , dat'et niet in huys en fluyt ,
Om dat'er is een achter-uyt;
Want zijn de boden niet te pluys,
Een achter-deur verraet het huys.
Een vierde ftraft een enge gangh ,
Of feyt: de kamer is te langh.
Een ander acht de kelder niet
Om datfe na het Zuyden fiet;

Nederl. Hy behoeft wel een goede voor-fpraeck, die voor alle-mans vierfchaer

betrocken wort.
Wie is 't die fonder op-fpraeck blijft,
Die voor de werelt fpreeckt of fchrijft ?
Frans. Qui fert au commun , nul ne le paye:

In 't korte, een yder vint'er wat ,
Waer by dat hy den meefter vat.
Waer is doch oyt een fteen geleyt,
Daer tegen niet en is geleyt?
Maer dit en gelt niet hier alleen ,
Die fucht is over-al gemeen;
Al wat voor yder wort gedaen ,
Dat heeft al vry wat uyt te ftaen.
Siet , als'er iemant boecken fchrijft,
De lefer lacht, de lefer kijft,
De lefer prijft , de lefer fpot,
En beyde dickmael fonder Plot ;
De lefer juycht, de lefer geckt,
En al na dat hy is gebeckt;
En die het veeltijts minft befeft
Die is'et dien het hardtfte treft.
Nu tegens dit gemeenfaem quaet
En weet ick anders geenen raet,
Als dat men , uyt een vroom gemoet ,
In alle dingh fijn befte doet,
En laten mans en vrouwen dan
Al feggen, wat men feggen kan;
Daer was doch noyt foo vromen ziel ,
Die niet in (potters handen viel.

Et s'il defaut , chacun abbaye.
Le chemin Eft un mauvais voifin.

Hooyhd. Wer bey dem weg bauet , der hat viel meifter.
Frans. Qui edifie en publique place ,
Fait maifon trop haute ou trop basfe. Mph. c. 9.
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NIEMANT BESLOEGH SOO WEL SIJN PAERD, OF VIEL NOCH EENMAEL OP DER AERD'.
NUL CHEVAL SI BIEN FERR1, QUI NE GLISSE.

Dit was een moedigh peert, en heden noch beilagen,
Het gingh wel deftigh aen, oock fomtijts ganfche dagen,
Het gingh een ftaegen tret van dat ick neder fat,
Oock was de wegh bequaem en geenfins glibber-glat ,
Noch reed' ick met befcheyt, en geenfins om to mallen,
En fiet , dien onverlet, het peert dat is gevallen;
Daer ligh ick nu, eylaes! daer ligh ick, moedigh quant,
Gedommelt in het ftof, geflingert in het zant.
Wel nu, dat heeft'et wegh; noch moet ick efter rijfen,
En uyt het ongeluck mijn dwaefheyt onderwijfen.

1

Ghy, fegh eens, mijn vernuft, wat ick uyt defen val
Voor my, en mijns gelijck, ten nutte brengen fal ?
Ey, wat is ons verftant! Wy gaen op losfe beenen,
En dan oock alder-meeft als wy het feker meenen;
Men vint, nae mijn begrijp, niet een foo vaiten man,
Die niet een losfen pas by wijlen doen en kan.
Al is de ruyter gaeu, noch fal hy fomtijts glippen,
Al is de visfcher fneegh, hem kan een ael ontilippen;
Wat dient'er veel gefeyt? de befte van den hoop
Heeft dickmael (eer hy meynt) de finnen op den loop.
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Nederl.

Het mift een meefter wel.
Geen foo loofen eater, of haer neft wort wel eens gerooft.
Geen foo fnegen hin, of fy leyt wel eens in de netelen.
Een goet visfoher ontglipt wel een ad.
Een vier-voetigh peert fneuvelt wel.
Een goet fchutter mift wel.
Niemant foo wijs, of by kan falen.
't Gebeurt wel, dat een goet zee--man over . boort valt.
't Is een goet fchutter , die altijt het wit raeckt.
De wijfte fietmen mallen,
De kloeckfte fietmen vallen.
Hoe fiet men dit niet menighmael,
Aen Gautje ontglipt oock wel een ad.

Lat. Nemo mortalium omnibus horis fapit.
Ital. Non e fi efperto aratore , the alcuna volta non faccia an folco torto.

Frans. 11 n'y a fi bon chartier,, qui parfois ne verfe.
Frans. 11 n'eft fi fage,
Qui parfois ne rage.
Toutes heures
Ne font pas meures.
Les plus Cages faillent fouvent en beau ehemin.
11 eft bon maiftre qui jamais ne faille.

Hoo,qhcl. Es vertritt fich auch wol ein pferd mit vier fiisfen.
Lat. ---- Quandoque bonus dormitat Homerus. Horat. Art. Poet.
Ital. Cade anche an cavallo da quattro gambe.
Frans. Un cheval a quatre pieds chet bien.
Jument ferre glisfe bien.
II n'eft fi feur qui ne glisfe.

Il n'eft fi bon mariner qui ne perille;
A grand pefcheur efchappe anguille.
Faillir aucunefois c'eft une chofe humaine. Des Porte:, 412.
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ELCK VOGELKE SINGT SOO 'T GEBECKT IS.
De vogels fingen in het velt
Nae dat haer becken fijn geftelt :
Dat is van over-langh gefeyt,
En vry niet fonder goet befcheyt ;
Want foo ghy wandelt door het wout,
En daer uw fingen befigh hout ,
Ghy fult bevinden metter daet
Dat onfe fpreucke feker gaet.
Meeft al dat kromme becken heeft,
Bevint men dat van rooven leeft ;
En mits het daer alleen op Piet ,
Soo paft het op het fingen niet.
Vint ghy een vogel plat gebeckt,
Weet dat hy naer het water treckt :
En mits hy in den modder wroet ,
Soo is fijn ftemme nimmer Poet.
Een lange beck, die heeft een fchijn
Een harders fluyt to mogen fijn;
Maer daer en komt niet anders uyt,
Als ick en weet niet wat geluyt.
Ick fegge daerom voor het left:
De kleyne becken fingen beft.
Godt geeft de kleynen nu en dan ,
Dat noyt en had de grootfte man. ')
1) Et fonvent fous l'habit d'une fimple perfonne

Befiet den foeten nachtegael ,
Befiet de vogels al-te-mael,
Hoe grooter beck, hoe quader klangh,
Hoe kleynder dier,, hoe foeter fangh.
't Is anders met den menfch geftelt
Als met de vogels van het velt;
De menfchen hebben eenen mont,
Maer die en heeft niet eenen gront :
Want fpreeckt'er een uyt fachten geeft ,
Een ander bruit gelijck een beeft;
Dus al wat onder ons gefchiet,
En komt ons van de monden niet.
De mont is maer een buyten-lit ,
't Is 't herte, daer de roerder fit;
De mont die bidt, de mont die fchelt,
Al naer het binnen is geftelt.
Dus ghy, die vuyle dingen fpreeckt,
Of vinnigh met uw tonge fteeckt ,
Houdt vaft, dat ghy in uw gemoet
Een vuyl , een groufaeu2 monfter voet.
Het oor dat wijft den efel uyt,
Den oliphant fijn lange fnuyt ,
Het water kent men aen den grout ,
De menfchen aen haer eygen mont.

Le Ciel cache les Liens qu'aux Princes it ne donne. Bonfar.
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Nederl. Men kent de boomen aen de vruchten,

Een weeligh hertjen by de kluchten.
Wat kan een losfe tongh al quaet en onluft brouwen ,
Die gal heeft in den mont, en kan gheen honigh fpouwen.
Yder vogel finght nae hem de fnavel gewasfen is.
Onreyne vogels kraeyen felden goet weder.
Een koeckkoeck roept fijn eygen naem uyt.
De koeckkoeck en de geele fijs,
En fingen niet op eene wijs.
Men feet aen de tough of 't vercken gortich is.
Vuyle monden Vuyle gronden.
Wie fijn tonge niet bewaert,
Stracx foo kent men fijnen aert.
Het vat geeft uyt, foo het in heeft.
Soo de man is in den mont,
Soo is hem fijns herten grout.
Syrach. 27. 8.
Aen de reden kept men den man.
Matt& 12. 34.
tryt de overvloedigheyt des herten fpreeckt de mont.
Hooghd. Den vogel kent man bey feinem gefang,
Den hafen an feinem klang,
Den efel bey den ohren,
Den narren bey wort and torn.
Spans. Ni ay quien encubra fu humor, fi fe mire en In lenguaje.
Ni fe conoce el que es necio, fiend° fufrido y callaclo. id eft:
Perfonne
ne pent cacher fon humeur, fi l' on prend garde a lea difcours.
Frans.
L'on ne fcauroit recognoiftre fi un homme eft fot , quand il eft patient &
parle pen.
Lat. Alia voce pfittacus , alit coturniz loquitur.

Frans. Chacun oifeau gafonille comme it eft embecque.
Ital. Chi ha fiel in bocce , non pna fputar miele.
Turas. Temifch den agatfi bilemur. id eft:
Hooghd. Ich fehe an dem neft wol, was vogel darin wohnet.

Man fihet an den federn wol, was vogel er ift.
Die red verrath das herzf.
Frans. Au chant cognoit on 1' oilcan,
Et au parler le bon cervean.
Spaces. Cada tuba huele al vino pie tiene. id eft:
Frans. Cheque tonneau fent fon yin.
Lat. E cantu dignofcitur avis.
Ogni uccel canta it fao verfo.
Lat. Qualis vir, talis oratio.
Ital. La botta getta del vino ch'ella ha; fe to voi conofcere alcuno , fallo parlare;
quattre cote fanno note le perfone: it parlare, iI mangiare , it bere, e l'habito.
Al fuono fi conofce la faldezza del vafo.
Hooghd. Was der man kan,
Zeiget feine red an.
Man hart an den worten wol , was kauffmanfchafft er treibt.
Efa. 32. 6.
Turas. Nebel nabala idaber. id eft:
Lat. Stultus ftulta loquitur.
Mihi quale ingenium haberes, fait indicio oratio tna. Terent. Heaut. 2. 3.
Quifqnis verfibus exprimit Catullum,
Raro moribus exprimit Catonem. Muretus.
Opiniones alterius ne quis ponderet;
Ambitio namqne disfidens mortalium,
Aut gratice fubfcribit, ant odio fuo.
Erit ille notes, quem per to cognoveris. Pheedrus Fab. 49.
Navita de ventis, de tauris narrat aretor
Enumerat miles vulnera, pastor oves. Propert. 2, El. I.
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ALS YDER SEYT ICK BEN EEN VERCKEN, SOO MOET ICK IN 'T KOT.
De Man die men in

Siet doch eens , wat vreemde grillen !
Siet eens , wat een felfaem ftuck !
Schoon ick yder meen te ftillen ,
Noch foo blijf ick in den druck ;
Of ick drage menfchen leden ,
En voor al een rappen geeft,
Of ick toone goede zeden ,
Yder houdt my voor een beeft :
Yder komt geduerigh feggen ,
Yder roept , ick ben een fwijn ,
En al kan ick 't weder-leggen ,
't Moet noch al gelogen zijn.
Soo'er iemant komt te vragen ,
Wat my let , en wat'er fchort ,

I

kot soil sfeeeken fpreeckl

Siet , ick wil het hem gewagen,
Want men doet my veel te kort :
Siet , ick heb de werelt tegen ,
En ben yder tot een fpot ;
Niemant is tot my genegen ,
Daerom moet ick in het kot :
Hier en baet geen tegen-fpreken ,
Yder houdt fijn eerfte waen ,
Yder houdt lijn oude ftreken ,
Wat ick doe, ick moet'er aen.
Wat is , dat my kan genefen P
Hier en baet geen wijs beleyt :
Yder is , en moet'et wefen ,
Dat de werelt van hem feyt.
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Nederl. Laet vry al de werelt raten,

Ghy, doet maer een yder recht :
Die meeft krijten zijn de dwafen;
Beft, eenvoudigh ende ilecht.
Wie kan een hoot fijn blaffen verbieden?
Scherpe diftels fteken feer,
Quade tongen noch veel meer.
Die quaet fpreeckt eer hy het fiet,
Schoon hy fweegh , ten fchade niet.
Wie een quade naem heeft, is half gebangen.
Die den naem heeft van vroegh opftaen, mach wel laugh ilapen.
Hy behoeft een harden fchilt,
Die het al verfetten wilt.
Geen (pies en maeckt foo diepe wonden,
Als achterklap en boofe monden.

Lat. Vox populi vox Dei.
Judicium populi nunquam contempferis onus,
Ne nulli placeas, dum via contemnere multos. Cato.
Noli pugnare duobus. Catull.
Ne Hercules quidem contra duos. Plato. Vid. Erafm.

Frans. A la malheare naift , qui mauvaife renommee acquiert.
Si tons te difent que to es afne , brais.

Spaens. Que quiera que digan las gentes,
A ti mifmo pars mientes. id eft:
Frans. Quoy que 4Iifent lea gene,
A toy mefme garde prens.
D a beau dormir tard, gni a le bruit de fe lever matin.

Lat. Non eft remedium adverfus Sycophantae morfuni.
Spam. Quando todos te dixeren que es asuo , rebuzna.
A hors male nasce, quien male fama cobra.
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EEN SCHIP OP EEN SANT , EEN BAKEN IN ZEE.
Te loever, man te roer ! te loever, lieve maet !
Kijck , hoe het met het fchip van onfen buerman ftaet :
Het fit daer op een Pant gegeesfelt van de ftroomen ,
En daer en is geen hulp , hoe feer de gaften boomen;
D us , fooder nu een wint komt dringen na den wal ,
't Is feker, dat de kiel in ftucken berften fal.
Ghy,, Piet dan neerftigh toe, en let op uwe Taken,
Een fchip, op 't droogh gezeylt , dat is een feker baken ;
En 't is, na mijn begrijp , geen on voorfichtigh man,

Nederl. Hy fpiegelt hem facht , die hem aen andere fpiegelt.

Hy fpiegelt hem met vreught , en uyttermaten facht ,
Die op eens anders ftraf fich van gebreken wacht.

Die op eens anders feyl de fijne toomen kan.
"feel mei-lichen , lieve vrient , ontgingen harde Ilagen ,
Indien fy met verftant op d'een en d'ander fagen ;
Men fegge wat men wil , exempels hebben kracht ,
Wanneer men met befcheyt op hare gronden acht.
Daer is geen beter fchool de kinders aen te wijfen ,
Daer is geen fachter tucht de mannen aen te prij fen ,
Als dat men ftaegh bedenckt en vlijtigh gadellaet ,
Wat dat een ander doet , en wat'er uyt ontftaet.

Cato:
Multorum difce exemplo , qum facts fequaris,
Qua; fugias : nobis vita eft aliena magiftra.

Horat. 1. Epift. 1.
Olim quod vulpes egroto cauta leoni

Lat. P. Syrus:
Ex vitio alterius fapiens emendat Num.

Refpondit, referam: Quia me veftigia terrent ,
Omnia te adverfum fpectantia, nulls retrorfum.
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EXEMPELS.

ALS UW BUER-MANS HUYS BRANT , IS 'T TIJT UYT TE SIEN.
Daer is yder aen gelegen ,
Hoe het fijnen buer-man gaet ;
Want fijn daer verkeerde wegen,
Stracx verfpreit fich oock het quaet.
Goede bueren zijn to wenfchen,
Dat is vry een groot gemack;

Nederl. Quade gebueren

Maer die woont by fnoode menfchen ,
Draeght voorwaer eerr laftigh pack.
Let dan, vrient, op uw gebueren,
Let , wat dees of gene maeckt;
Want ghy fult'et wis befueren,
Soo fijn huys in brant geraeckt.

Dimmi, con chi to vai ;

Abet men befueren.
Beter alleen, als qualick verfelt.
Die ontrent eeu molen woont, beftuyft van bet meel.
Lat. Tune tua res agitur, parks dum proximus ardet. Horat. 1. Epift. 18.
Ital. CM ha mal vicin , Ha mal matin.
Lat. Ne male vicigi pecoris eontagia hedant. Virg. Eel. 1.

E fapre quel the to fai.

Frans. Mieux vaut eftre feul, que mal aecompagne.
Brebis rogneufes font les autres tigneufes.

Ital. Quando egli arde in vicinanza, porta l'acqua e cafa tua.
Alb. Gentilis tract. de Jure belli, juftam caufam belli fufcipiendi contra Hifpauum

Hine bene commendavit Philofopbus domum a bonis vicinis.

digit habuisfe Elifabetham Anglorum Reginam anno 1588. Hifpano nimirum am bi-

Nunc ego verum illtui verbum else experior vetus:

tione fug, rapto , Europe Monarchiam affeetante, & Belgas identidem Bello impetente.

Aliquid mali else propter vicinum malum.

Mere.

Engels. When they neybowrs houfe doth borne, be careful of thine owne.
Ital. Chi pretties co'l lupo, impara A urlare.
Chi tocca la pece, a'imbratta le mani.

Age age, inquit, Principum fortislima , nam obliftis jusftisfime ; quando & vicina
tibi regio eft, gum Bello ardet adeoque fumum ardentis illie ignis in regnis tuts
profpicere, & fentire pates, & fumo flarnmam proximam non ignores, tuamque agi
rem dum proximus parks ardet; nec , fi quis ignis tides crepit proximas , defenfu hand

Chi dorme co' cani, fi lieva con le pulci.

facile cafe quin & proxime comburautur. Vicini juvandi funt , quia Mee noflrfim

Chi va al mulin , s'infarina.

ipforum defenfio , &c.
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MET EEN BENEPEN KAT IS QUAET TE VECHTEN.
Een man )net een katte rechtende fpreeckt:

Mijn wijf heeft menigmael van defe kat geklaeght,
Vermits fy even-ftaegh haer wonder qualick draeght;
Sy is te lijdigh flim om alle dingh te fnoepen,
Sy neemt al datfe wil, en laet de meyfens roepen;
Sy raeckt ontrent den heert, al is de keucken toe,
Sy krijght 't vleys uytten pot, en niemant weet'er hoe ,
En na te zijn voldaen in al haer grage luften,
Soo fluyptfe foetjens wech, en gaet dan liggen ruften,
Niet in den turrif-hoeck, maer op het befte bedt,
Dat leyt dan even foo gelijck een vuyle flet.
Om dit en ander quaet, foo is het woort gefproken,
Dat haer oock heden felfs de kop moet zijn gebroken;
Maer als ick nu het beeft in dit vertreck befluyt,
Soo puylen meer als oyt haer quade parten uyt:
Sy bruit gelijck een leeuw, in plaetfe van te maeuwen,
Sy vyer-ooght als een wolf, en toont haer felle klaeuwen,
Sy fchuym-beckt als een ftier, en laet haer tanden fien,

Getrooft, gelijck het blijckt, my d'oorlogh aen te bien.
Soo haeft ick haer genaeck, fy fchijnt te fullen rafen,
Sy geeft haer in de lucht tot boven aen de glafen,
Nu wijcktfe voor een tijt, dan komtfe weder aen,
Noch glas, noch porceleyn en kander blijven ftaen.
Indienfe met gewelt in engte wort gedrongen,
Soo koomtfe wonder fel my in het licht gefprongen,
En of ick aen het beeft den blooten degen toon,
Sy vlieght'er tegen aen, en acht'et niet een boon.
Sy bleef my rechtevoort, fy bleef my aen de wangen,
Sy bleef my in den baert met hare klaeuwen hangen,
Dies ben ick vuyl, begaet, bekrabbelt over al,
En fta vaft in beraet hoe ick het maken fal:
Mijns oordeels is'et beft de kat te laten loopen,
Want fy wil al te dier haer fnoode yacht verkoopen;
Wel kome wieder wil, voor my ick fcheyder uyt:
De noot, o lieve vrient, de noot is bitter kruyt.

Nederl. Uyt noot Roert de kat haer poot.

Noot Root.
De noot doet oock vertfaegde knechten ,
Met groote kracht en yver vechten.
Die bet barnas aentreckt en fal hem niet beroemen, gelijck een die het
harnas afleyt. 1 Reg. 20. 11.
De vreeselicke leeu, wanneer by wort befloten

De beten van ftervende gedierten zijn doodelick.
In engte fljnen vyant dringen,
Dat doet hem menigmael ontfpringen.
Als uw vyant gaet te rugh,
Maeck hem vry een gulden brugh.
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NOOTSAKELYCKHEIT.

Van jaghers in het velt, of in het lijf gerchoten ,
Dan roert hy eerft den fteert, den oorfpronck van fijn kracht,
Is ftercker als te voor en famelt al fijn kracht ;
Sijn mane rijft omhoogh , het fchuym loopt van fijn tanden,
Sijn ooghen fijn vol viers en rchijnen hem te branden.
Hoe dat men hem befluyt, hoe dat men hem befpiet
Heinfius, p. 122.
En treft aen alle kant, fijn hert en bevet niet.
Lat. Furor fit liefa ftepius patientia. P. Syrus.
Acerrima virtus eft, quam ultima necesfitas excutit.
Gravisfimi morfus funt irritator necesfitatis.

Spaens. Al enemigo la puente de plata. id eft:
Frans. A l'ennemy un pont d'argent.
Lat. Cum defperato hofte non pugnandum.
Una falus victis nullam fperare falutem. Virg. 2. „En.
Quondam etiam victis redit in priecordia virtus. ibid.

Ital. 11 bifogno fa far di grand core.
Frans. Befoing fait vieille trotter: Et rendormi refvciller.
Seneca. Nullus perniciofior hoftis, quam quem audacem anguftim faciunt.
Idem. Lone: violentius ex necesfitate, quam ex virtute pugnatur.
Lipf. Oftendunt esfe fibi adhuc vires, fi de- iberant, ambiguas : fi defperaverint, acres,
Curt. 5. Ignaviam quoque necesfitas acuit, & frepe defperatio fpei caufa eft.
Tacit. 3. Heft. Multi defperatione in audaciam accinguntur.
Flor. 11. c. 15. Guam maxim: mortiferi morfus esfe folent morientium beftiarum.
Siting. 1. Et fractis rebus violentior ultima virtus.
Curt. Fortuna belli artem victos quoque docet.
Ligurinus. Urgent quippe metus, faciuntque pericula fortes.
Confumpto metu
Heinf. Herode :
Poftrema miferis ipfa formido petit,
Audetque quidvis velle, qui fperat nihil.

Plato: I-Ipa

visoK zo iya t4i0V £3£4. id eft:
Ante victoriam encomium canis.

DE NOOT DIE DOET EEN OUDT WIJF DRAVEN, DOCK OVER SLOOTEN, OVER GRAVEN.
NEEDE MAKETH THE OLD WIFE TROT.

Het beelt diende te wefen een oud wijf die voorloopt, verfchrickt van een beyr of ander wilt dier, , dat, van fijn banden los zijnde gewordeu ,
haer nae loopt.

Siet , wat de noot ons leert: Sy, die met kromme leden
Quam , traegh gelijck een fleck , allenxkens aengetreden,
Die loopt nu fonder ftock, die maeckt nu grooten fpoet,
Ja , trippelt op het velt gelijck een kievit doet.

Noot is een harde fchool: fy kan de menfchen leeren
Haer aengeboren aert, haer fwackheyt over-heeren ;
Noot is een bitter kruyt, dat dickmael heeft gewracht,
Dat niemant heeft gedaen, dat niemant heeft gedacht.

Nederl. Als iemaut 't water in den mont loopt, dan leert hy eerft fwemmen.

Liv. 4. Durum telum necesfitas.
Hooghd. Mufz ift ein bitter kraut.

Als iemant moet, Siet wat by doet.
Geen beter meefters, als armoe en noot.
De noot leert wonder doen:
Sy maeckt de bloode koen.
Naeu onderfoecken komt van arme luyden.
Geen gout en is foo root,
Of 't moet noch uyt om broot.
Hooghd. Wann einem des wasfer ins maul geht, fo wird er wol lernen fehm immen.
Spaens. No ay mejor maeftra, que necesfida y pobreza. id eft:
Frans. II n'y a meilleure maiftresfe, que la necesfite & pauvrete.

Die noth machet auch ein alt weib traben.

Griecx. Avtipofi cal ue geizovreec. id eft:
Lat. Necesfitati ne quidem Dii refiftunt. Vid. Eraftn.
Bal. Il bifogno fa fare di grand cofe.
Hooghd. War armut nicht , fo war keine kunft.
P. Syrus. Hominem experiri mtata paupertas jubet.
Curt. Efficacior omni arte imminens necesfitas.
yap egcv ij 7-p67reav ,acio-isce2oc

id eft.

Inopia fit magiftra morum aptisiima.

Plant. Stich°. Paupertas omnes artes perdocet.
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NOCH VINNIGH SLAEN, NOCH HARDEN DWANCK, EN BRENGHT DEN ESEL TOT DEN DRANCK.
De Man befigh ontrent den efel, fpreeekt :

Ick hebbe veel gefluyt, ick hebbe veel gefproken ,
Ick hebbe my den kop nu langen tijt gebroken ,
Ick hebbe boven dat uyt fellen moet getiert ,
En dit onwilligh beeft in geenen deel geviert ;
Ick hebbe naderhant het grilligh dier geflagen ,
Mits ick fijn fteegen aert niet langer konde dragen ,
Ick heb'et menighmael getogen metten toom,
En met geheeler kracht gebogen na den ftroom :
Maer of mijn galle rees , fy mochte weder fincken ,
Al wat ick oyt begon , 't en heeft niet willen drincken ;
Pus ben ick ganfch ontftelt , en ga nu weder aen
En fal my aen het beeft, na dat my dunckt, ontgaen.
Maer heb ick oock gelijck foo bijfter uyt to varen ?
Ick bidde , mijn vernuft! ey, laet ons wat bedaren;
Ey, laet ons fonder gal , en met een ftillen geeft
Eens wegen, foo het dient, de fake van het beeft:
Waerom doch fal de fpijt in mijnen geeft ontvoncken?
Het beeft dat is gelaeft , en heeft alreets gedroncken ;
Dies heeft'et geenen wil , hoe vinnigh dat ick (toot ,
Te drincken fonder dorft, to drincken fonder noot.
Is hier nu Itofs genoegh om foo verftoort te wegen ?
Met oorlof, na my dunckt , 'k en heb'et noyt gelefen ;

Maer foo dit laftbaer dier , als eertijts , spreken kond',
Ghy wiert een beeft verklaert, oock door een efels mond.
Doch laet ons even hier eens tot de menfchen keeren ,
En van den efel felfs bequame zeden leeren :
Ghy feet , hoe dat het beeft door geenderley bedwanck
Wil raken aen het nat , of komen tot den dranck.
De reden is bekent: het beeft dat heeft gedroncken ;
Maer ghy neemt dickmaels in al wat'er is gefchoncken ,
Om ick en weet niet wien. 0, t' fy hem die u dwinght!
En t' fy u boven al, die fonder reden drinckt!
Uw dorft die is gelaeft, uw maegh is overladen ,
En laet ghy niet-te-min u noch tot drincken raden ?
Hoe! zijt ghy meerder flaef, of van een minder geeft,
Als dit onaerdigh dier, een grof, een lompigh beeft?
Hoe ! foud'et aen het yolk niet wonder felfaem fchijnen ,
Soo iemant in een goot gingh (torten goede wijnen?
Maer fegh, wat is een menfch die veel te drincken plagh?
Is niet fijn buyck een goot, indien men 't feggen magh?
Waerom dan goeden dranck gegoten in riolen ?
Wel, ghy die fullicks doet, gaet by den efel fcholen ;
Voor my, ick fpreke ront , en uyt een vrye bora:
't Is meer als efels werck te drincken fonder dorft.
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DWANG

Nederl.

Ital.

Wanneer men is verfaet ,
Dan fmaeckt geen honighraet.
Wie taerten eet den ganfchen dagh,
Maeckt dat by niet meer taerten magh.
Dronekenfehap is fonde, fchade, en fchaude.
Die wijn drincken fonder fmaeck
Doen een onbefnyfde faeck.
Laet u dranek en eten geven,
Niet uyt luft, maer om te leven.
Wie kuft fonder luft,
En drinckt fonder dorft,
En eet fonder honger,
Die fterft te jonger.
Als de wijn gaet in den man ,
Leyt de wijfheyt in de kan.

A colombo pafciuto ciregia amara.
Allo fuogliato a amaro it miele.

TOT DRINCKEN.

Spaens.

Al gufto dannado , lo duke le es amargo.

Frans.

Il n'eft manger, qu'it bonne faim.
A coulons Luis cerifes ameres.
Jamais homme Page on vit
Beuveur du y in fans appetit.

Hooghd.

Wen wein eingehet , da gehet wifz aufz.

Ital.

Vin dentro, fenno fuori.

Lat.

Vertitur cenophoro fundus, fententia nobis.

Lucil.

Jucunditas victus eft in defiderio , non in fatietate.

Cicero.

Tantum cibi & potionis adhibendum eft, nt reficiantur vires, non ut opprimantur.

Idem.

Ebrietas unius hone hilarem infaniam, longi temporis teedio penfat, flout plaufus

& acclamations fecund
Senec. Epift. 59.
Amicitia

inter

favor, qui magna follicitudine & partus eft & expiandus..

pocula

contracts

plerumque

folet esfe

vitrea.

Richt. ilx;om.

Oecon. 161.
Ne monftre pas to vaillance a bien

Syrach. 31. 29.

boire :

car le yin a faict perir plufieurs.
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DE NAYER DIE GEEN KNOOP EN LEYT, VERLIEST SIJN STEECK.
IL SARTO

CHI NO FA NODO, PERDE IL PUNTO.

De kleermaker fpreeckt:

Ghy, die hier fonder werck gaet dolen achter ftraten ,
Hoort, wat my daer gebeurt, het fal u mogen baten;
Leert van een fnijder wat , al is het ambacht flecht ,
Een dwaes heeft menighmael fijn wijfer onder-recht.
Ick ben te defer uyr niet al te wel gefchoren ,
'k En had geen knoop geleyt, dus is mijn fteeck verloren;
Mijn haeft heeft my vertraeght, dit fpijt my wonder Peer,
Dan hier fchuylt evenwel een gront tot goede leer:

Siet , wie dat eenigh dingh met vrucht begeert te plegen ,
Die moet eer by begint fijn gronden overwegen ,
Hy moet niet in der ijl gaen vallen aen het werck ,
Niet doen in fijn bedrijf, als op een vaft gemerck ;
Want al wie metter haeft iet poogen aen te vangen,
Die krijgen in 't gemeen een paer beichaemde wangen;
Nu vrient , gaet uwes weegs, maer let op mijnen raet ,
En maeckt, al eer ghy naeyt, te knoopen uwen draet.

Het fpreeck-woort leert, dat men alle faken met omfichticheyt, en niet in
der haeft, moet in 't werck ftellen: daer toe noch een ander fpreeck-woort
(mede ontleent van 't fnijders ambacht) kan werden gevoeght , te weten:
Meet driemael , eer ghy eens fnijt.
Een ander genomen van de voer-lieden:
Eer ghy voortrijt, fiet nae de linze.
Hier toe dienen dan de volgende fpreucken en fpreeek-woorden:
Nederl. Eerft wickt, dan waeght.
De keerfe die voorgaet, licht beft.
Wie in der haeft ovent, krijght gehorende brooden ehuys.
Een haeftigh menfch moet op een ezel rijden.
Geen dingen metter haeft, als vloOn te vangen.
Al te haeftigh is quaet.
Haeft en fpoet niet.

Frans. Mefure trois fois, avant que tailler une fois.

I

Hooghd. Habe rath vor der that.
Eh wigs, den wags.
Ital. Penfa prima, e poi fa.
Hooyhd. Schneller rath viel rewen hat.
Frans. Ne romp l'ceuf mollet , Si ton pain n'eft preft.
Spaens. Quien mal inhorna , fara los panos tuertos. id eft:
Frans. Qui mal enfourne, tire des pains cornus.
Lat. Canis feftinans ccecos pant catulos.
Feftina lena.
Sed nimium properas, & adhuc tua mesfis in herbs eft. Ovid. Ep. Helen.

Surnmm prudentite eft, ita prmterita agnofcere, ut futuris profpiciatur. Corn. Nepos.
227
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IIAESTIGHEYT. — TIJT TE VERWACHTEN.

MET TIJT EN STROO RIJPEN DE MISPELEN.
CON IL TIEMPO E CON LA PAGLIA SI MATURANO LE NESPOLE.

Het beeldt kan zijn een appel-wijf, ofte een vrouwe die haer met fruyt te verkoopen geneert, rijpe ofte gelaegde mifpels aen de omftanders
vertoonende, ende aldus fpreeckende

Siet hier , o vrienden , wie ghy zijt,
Siet hier de krachten van den tijt
Dees mifpels waren eertijts groen ,
Wat konder iemant mede doen?
Geen menfch en at die uytter hant,
Die oyt daer luft of fmaeck in vant;
En of men die al fchoone briet,
Het fruyt en docht noch efter niet ;
En foo die iemant ftoven wou,
Wat hadt die anders als berou?
Soo dat dit ooft maer fcheen te zijn
Een middagh-mael voor eenigh zwijn.

Maer fret , ick gingh met ftillen vlijt
En gaf het over aen den tijt ,
Die heeft'et met een goet beleyt
Te muycken onder hem geleyt ;
En Piet , nu is het groen gewas
Ganfch anders als het eertijts was ;
Want dat te voren niet en docht,
Dat wort nu dier genoegh gekocht ,
Dat wort nu op den ditch gefien
Oock van de dungetongde lien.
Siet , vrient, de tijt heeft wonder kracht ,
Hy maeckt de wrange mispels facht.

METTER TIJT BIJT DE MUYS EEN KABEL IN STUCKEN.
A MOUSE IN TIME MAYE BITE A TWO A CABLE.

Een mugs, die lange knaeght , die kan een kabel breecken,
Een key wort uytgeholt daer ftage droppels leecken ,
Of fchoon een eyckeftam vry diep gewortelt ftaet ,
Sy valt nog even-wel , indien men lange Ilaet

De tijt kan wonder doen, de tijt die lockt de rofen
Oock uyt een dorren ftruyck , en doetfe luftigh blofen ;
De tijt verandert veel , de tijt heeft groote kracht :
Door tijt, en met het ftroo, foo wort de mifpel facht.

Nederl. Alle dingh flijt,
Door loop van tijt.
Die een gouden poorte wil maken , brengt'er elcken dagh een
nagel toe.
Met tijt en ftroo worden de mifpelen facht.
De tijt brenght rofen voort.
Metter tijt rijpt het koren.
Die den tijt verbeyen kan,
Van een jongen wort een man.
't Is hart ooft dat de tijt niet en meuckt.
De neerftige hant,
En fparige taut,
Koopt ander luy lent.
Aenhouden doet verkrijghen.
Het water holt een harden fteen ,
En dat maer door den drop alleen,
De ftadige jager vanght het wilt.

Frans. Les ans fcavent plus que les livres.
Ital. Chi ha patienza , tordi grasfi h un quattrino.
Il tempo mitiga ogni gran piaga.

Slaens. El tiempo es maeftro en todas las artes.
Poco a poco hila la vieja el copo. id eft:
Frans. Peu a pen file la vieille fa quenouille.
Ital. Non c' e frutta dura , the it tiempo non matura.

Hooghd. Mit viel ftraichen bird der ftockfifch lind.
Frans. La continuelle goutiere
Rompt la pierre.

Lat. Dies adimit tegritudinem hominibus. Ter. Heaut. 3, 1.
Ital. A pasfo a pasfo fi va lontano.
A goccia a goccia fi cava la pietra.

Lat. Annus produeit , non ager. Yid. Erafm.
Quidquid voles quale fit fcire, tempori trade.

Sen.
Ovid. 4. Trift. 6.

Tempore ruricolm patiens fit taurus aratri, &c.

Gniecz. S7retik (3pcziceq.
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DE SEUGH MISDOET, DE BIGGE BOET.
Wanneer de oude feugh haer parten heeft bedreven ,
En dat'er niet een pot is ongefchent gebleven,
Soo tijt het dertel fwijn in haeften op den loop ,
En laet'et al-to-mael daer liggen over-hoop.
De meefter van het huys , hier over ganfch verbolgen,
Vloeckt op het grilligh dier , maer weet'et niet to volgen ;
Dies ranft by metter daet de kleyne biggen aen,
Die daer ontrent het huys onnoofel henen ftaen.

Nederl.

Als de jonckers blint-roefen, dan moeten de hoeren hair laten.
Wanneer een Prins fpringht uyt den bant,
Daerom lijdt dickmael al het lant.
De misilagh die een Prince doet,
Wort by den flechteu hoop geboet.
Mits Hemors foon de maeght verkracht ,
Wort jonck en oudt om hals gebracht. (Zie Gen. 34.)
Wat de feuge doet, moeten de biggen ontgelden.
Al wat de groote feuge doet
Wort by de biggen veel geboet.
De kleyne diefjens hangtmen, de groote laetmen loopen.

Ilooyhd. Wenn fich die here rauffen , fo musfen die baurn haar lasfen.
Frans. Les delices des Brands font les larmes des petits.
Hoof/led. Was die hero fiindigen , das busfen die armen.

Daer wanckt de felle fweep, daer gaet'et op een fmijten,
Soo dat aen alle kant de jonge dieren krijten :
De fogh gaet onder dies en wandelt in het gras ,
Bewuft , gelijck het blijckt , van dat'er gaende was.
Dit Piet men menighmael, oock nu in onfe tijden :
De vorften hebben fchult , de kleyne moeten lijden ;
Want daer een moedigh prins verkeerde llagen doet,
Daer is'et , dat het volck de ftraffe dragen moet.

Ital. Il peccato del fignore fovente fa piangere it vasfallo.
Un fa it peccato, l'altro la penitenza.

Hooyhd. Der kern fund, der bawren bufz.
Lat. Quidquid delirant Reges , plectuntur Achivi. Hord. 1. Epift. 2.
Dat veniam corvis, vexat cenfura columbas. Juven. Sat. 2.
Griecx. IIoAAme xxi
7r6A1; ;moil 3:005 brzupa. id eft:
Lat. Snipe univerfa civitas viri mali feelers luit.
Frans. Ce que la truye forfait, les porceaux fouffrent.
Hooqncl. Mancher mufz entgelten des er nie genosfen hat.
Lat. Quid agimus hoc cafu? feramus, nam quemadmodum fterilitatem , aut nimios
imbres, aut cmtera natumm mala ; ita luxum, ambitionem & avaritiam dominanti'im habeamus.
Sichem rapuit , & agricola plectitur. Adagiurn eft apud Arabes, Drulio tee,
defamplum ex hiftoria Dina flice Patriarchee Jacobi, Genef. 34.
Yid. Richt. Axiom. Oecon. 24 & 25.
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TROEBEL WATER 'S VISSCHERS SIN; WANT DAER LIGHT ZIJN VOORDEEL IN.
EAU TROUBLE GAIN DU PESCHEUR.

Het beeldt foude molten fijn een visfcher die met fijn pols het water troebel maeckt , en de vifch naer de netten jaeght ; de felve fpreeckt aldus :

Vraeght iemant wat ick doe ? Ick ben gefint te visfen,
En waer het troebel is, daer plachtmen niet te misfen;
Maer als in tegendeel de beke ftille ftaet,
Soo wort men licht gewaer al wat'er omme-gaet :
Men kan in dat geval op onfen handel letten,
Men fiet dan al te klaer tot in de bloote netten ,
Men fiet het loos beleyt , en al het Rim bejach ,
Soo dat men tot het meyr niet eens genaecken mach.

Maer 't gaet'er anders toe , wanneer wy raeuwe gaften
Met polfen over-al tot in de gronden taften ;
Dan wort het water dick , en daerom rijft de vis ,
En mits by niet en fiet , foo is de vangh gewis.
Wat dient'er meer gefeyt ? die niet en weet te woelen ,
En kan geen visfcher fijn in defe lage poelen:
Gelooft'et , visfchers kint , de ftilte doet belet ,
En 't is van outs gefeyt , daer 't rommelt is'et vet.

Nederl. In troebel water is goet visfchen.

vivat ac vigeat , fereno verb ccelo emoriatur. Alius camel° eos flmiles facit , qui
bibere non dicitur, nifl prime pede tluvium moveat , 3t aquam turbidam faciat : unde

De kernel drinckt liefft als 't water geroert is.
Onder den trommel en hoortmen gheen wetten.
In de rommelinge is 't vet.
Beroyde meefters maken rijeke knechten.
Lat.

Symbolum: La trouble me plaift. Yid. Frain. adagio, Anguillas captare: ubi citat
verfus Ariftoph. in Equitibus, qui ita Latine fonant:
Namque accidit tibi, quod anguillas qui aucupantur:

Et maltis utile helium.

Ubi quiets ftat palus, nihil pifcium reportant.

Lucan. 1. v. 182.
Oppurtuni magnis conatibus tranfitus rerum. Tacitus.

Contra lutum fl moverint, fad= atque deorfum,

Multi honores quos quietlt republich defperant , perturbed fe confequi posfe

Capiunt: ita ipfe capis, ubi rempublicam inquietas.
Hanc artem, inquit Erafmus, callent quidam principes, qui disfidia norunt ferere

arbitrantur. Living.
Pet. Coftalius milites ftellioni comparat , quhd id animal pluvio ac tempeftuofo are

inter civitates, qub licentius, quos vifum eft, mulctent.

WANNEER EEN BOOM TER AERDEN SIJGHT , MAECKT YDER DAT HY TACKEN KRIJGHT.
RUENTE QUERCU LIGNA QUIVIS COLLIGIT.

Gefellen , let'er op , waer boomen nedervallen ,
Daer is terftont het volck genegen . om te mallen ,
Een yder tijt'er aen , als tot een vollen roof:
Een grijpt'er na de vrucht , een ander naer het loof ,
Een derde klimt'er in , en fet hem in de tacken ,
En wilfe met gewelt tot enckel mutfert hacken ,
De vierde grijpt de bijl, en klooft de ganfche ftam ,
En maeckt de wortels felfs tot voetfel van de vlam.
Een van den jongen hoop , geprickelt van de minne ,
Komt fwieren uyt het dorp, met Chloris fijn vriendinne,

Nederl. Aen den armen wil alle man zijn voet wisfen.

Daer de tuyn laeghft is, wil yder over.
Als de falm gevangen is, foo fuyght hem den ael uyt.
Als de hont onder light , al de werelt wil hem kreetfen.
Ms iemant de kraeyen befchijten, ftracx befchijten hem oock de uylen.
Men mif-deelt die 't mif-gaet.
Den leften man bijten de honden.
Op een febrael of fchurrift beeft
Sitten al de viiegen meeft.
Daer de dijck laeghft is, loopt bet water eerft over.'
Die een ander over magh ,
Biedt hem felden goeden dagh.
Daerder een op hickt, daer hickenfe al op.
Ital. All' albero ebe 6 fecco, taglia, taglia.
Quando l'arhore a caduto, ogn'un gli corre fopra con la ficure.

Die grijpt bet fijnfte rijs , en vlecht een groenen kraus ,
En fetfe 't meysjen op , en leytfe nae den dans.
In 't korte, ganfch het dorp dat foeckt'er iet te plucken ,
Dat haelt'er zijn gerief, en al met groote ftucken :
De boomen onder dies die fteyl en hooge ftaen,
Daer komt geen dertel kint , geen Route lecker aen.
Vraeght niet wat dit beduyt ; het zijn bekende dingen ,
Het laeghfte van den tuyn dat wil men over-fpringen :
Den hont die onder leyt, dien bijt het ganfche rot,
En wien het qualick gaet en is maer enckel fpot.

Poverty fa vild.
A cavalli magri vanno le mofche.
Caduto l'albero ogn'un corre h far legue.
A nave rotta ogni vento b contrario.
Quando un' 6 per terra, ogn'un grida , dagli, dagli.
Le mofche 11 pofano addosfo a i cavalli magri.

Frans. Bourfe fans argent je l'appelle cuir.
A quil mefehet On luy ineffait.
A celuy qui s'en-fuit , tout luy eft contraire.
Le plat du bas eft toufiours le premier vuide.

Hooghd. Wynn der wagen auffrecht gehet , fo fifzet jederman drauff: wann er aber
umbfelt , fo fleucht jederman davon.
Wynn der baum felt, fo klaubt jederman holtz aufz.
Wer da leit, der leit, dem bilfft niemand
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Wer auff ein knie komt, den ftafzet man gem umb : kompt er dan auff

Wen der wagen fait, fo hat er fiinff rader.

beyde, fo hauet man ihm den kopff ab.

An die armnt wil jederman die fehiih wifehen.

Spaens. Al poftrero muerde el perro.
Lat. Pabula tyrannorum funt plebs & ruftici. Ludovici XII dictum.

Wo der zann am niedrigften ift, da wil jederman Uberfteigen.
Wann ein hand under ligt , fo beisfen all hund in ihn.

ALS DE WOLF OUDT WORT, SOO RYEN HEM DE KRAEYEN.
WANN DER WOLFF ALTET , SO REITEN IHN DIE KRAHEN.

Het beeldt kan zijn een oude ftramme wolf, op wiens rugge de kraeyen fitten, hem pickende; de wolf zijn ftijven hats niet konnende draeyen,
pooght die te vergeefs wegh te jagen.
De wolf fpreeckt:

Eens was ick hoogh-geducht : geen beyr en quam my tergen,
Geen leeu en hadder luft om my den krijgh te vergen ,
Ick was in 't wout gefien , en over-al gevreeft ;
Maer nu ben ick een fpot oock van het minfte beeft,
Oock van 'k en weet niet wat : nu ryen my de kraeyen,
Om dat ick mijnen hals niet om en weet te draeyen,

Siet hoe een fake kan verdraeyen ,
Den ouden wolf ryen de kraeyen.

I

Om dat ick niet en ben , om dat ick niet en mach ,
Om dat ick niet en doe, gelijck ick eertijts plach.
Nu ben ick maer een romp; want oock mijn eygen jongen
Die komen tegen my en over my gefprongen.
Eylaes, wat fal ick doen P mijn ganfche lichaem beeft;
't Is uyt , wanneer de wolf fijn tanden over-leeft.

Als het diep verloopt, verfet men de bakens.
Siet veel andere fpreucken , bier op pasfende, op't voorgaende bladt.

228
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EEN HAES BESPRINGHT DOCK WEL EEN LEEUW, WANNEER HY GEEFT SIJN LESTEN GEEUW.
MORTUO LEONI ETIAM LEPORES INSULTANT.

Ey ! fiet , de leeuw , dat moedigh beeft ,
Pat al de werelt heeft gevreeft ,
Dat yder mijd' en yder weeck,
Soo heeft het maer eens op en keeek ,
Dat wort van hafen aengetaft ,
En lijdt nu fchimp en overlaft ;
Want d'€erfte treckt hem metten baert,

Nederl. Oock hafen trecken een leeuw by den baert, als by doot is.

Yder houdtet meer met de rijfende mart, als met de afgaende.
Kleyn is de rou om een oude koe.
Salomon Eeelef. 9. 4.

Een levende hont is beter als een doode leeuw.

De tweede grijpt hem by den ftaert ,
De derde fpringht hem op het lijf ,
En al tot enckel tijdt-verdrijf.
Vraeght iemant , die het fpeeltjen lief ,
Waerom dit heden foo gefchiet ?
De leeuw is nu geheel veracht ,
Want by is doot en fonder kracht.

Hooghd. Weil der fehild neu ift , fo henckt man ihn an die wand : wan er aber
alt wird , fo ftofzt man ihn inter die banek.

!Tenancies apt& Slobaunt cap. 117 (ubi mull a Babes, qua , lute faeittal):
Grierx. IlexpOv

veptav sv inzia pcilion. id ef
Pecus moleftum eft defidens domi fenex.

Talem tetatem deprecatur Solon, apud Cicer. de Sened ate.
/Etas mala, mala men eft tergo. Plant. Mencech. 5. 2.

Lat. Plures adorant folem orientem, quam occidentem.

Hic ille eft , fenect& rotate qui factus eft puer.

Engels. The glory of the kings is like the fnuffe of a candle.

Aggrediar hominem. -- Plant. Trimn. L 2.

Lat. Senex bus non lugetur.
Orierx. riptev (361.4otar$ (3ok ioriv6iiro; giVEl. id eft:
Lat. Luctu vacat bos , cum domi moritur fenex.

Ovid. 4. Pont. 12.

Crack mihi miferos prudentia prima relinquit ,
Et fenfus cum re confiliumque fugit.

Md. Homer. Odysf. 11. verf. 487, & feqq,
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WILT GHY WEL SCHEREN NAE DEN AERT ? SOO SCHEERT VOOR EERST EEN GECK SUN BAERT.
A BARGE DE FOL APPRENT ON A RAIRE.

Het is een oude fpreuck : Wie net wil leeren fcheren ,
Die moet voor eerlt een geck tot [ijn kalant begeren ;
Vraeght iemant, waerom dat? wel, hooft de reden aen:
Wie malle koppen fcheert heeft felden haeft gedaen.
By-naeft op yder hayr dient raedt te zijn genomen ,
En fchier op yder knip foo moet de fpiegel komen ;

Dan is'er iet te langh , dan weder iet te kort ,
Dan iet dat aen den kuyf of aen den knevel fchort ;
Hier dient de baert gerecht , en daer het hooft gewreven ,
En ginder noch een fchrap ontrent het oir gegeven ;
Want daer leyt hem de key. Een hooft te bijiter net
Heeft ick en weet niet wat, dat hem van binnen let.

Nederl. By moeyelicke beeren

Lat. Qum nocent , docent.

Is veel te leeren.
't Meet eeu wijfe hant zijn, die een Cotten kop wel fcheren fal.
Wat let, dat leert.
Men heeft groote kunft van doen
Om de narren te voldoen.

Grieex. ITIOrituvra, f.cahilavrce.
Lat. Vexatio dat intellectum.
Homine imperito nil quidquam eft injuftius ,
Qui, nifi quod ipfe faeit , nihil rectum putat. Terent. ridelph.
Hoc fcitum eft, periculum ex alijs faeere , tibi quod ex ufu feet. Id. Meant.
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WANNEER EEN MUER TOT VALLEN STAET , EN SOECKT AEN HEM GEEN TOEVERLAET.
IN CADUCIIM PARIETEM NE INCLINA.

Het beeldt foude konnen wefen een reyfende man met een meerfche ofte ander pack, willende fteunen op een bou-valligen muer, en daer van over-10A
fijnde, klaeght als volght :

Och , wat een .fwaer geval is my daer over-komen!
Het lijf is my gequetft , mijn ganfche kracht benomen :
En fooder iemant vraeght , wat my ontbreecken magh ,
En hoe ick foo in haelt ter aerden neder lagh ,
Die hoore mijn befcheyt Ick quam met rasfche fchreden ,
Ick quam met defe meerfch een verre wegh getreden ;
Dies was ick wonder mat en uytter-maten heet ,
Beftoven over-al , en niet als enckel fweet.
Ick floegh mijn oogen om door al de naefte kuften ,
Ick focht een goede plaets om daer te mogen rulten;
Ten leften quam ick Kier, en vondt een out gebou ,
Daer leund' ick tegen aen , op dat ick ruften fou.

Maer als ick nederfeegh , en meynd'er op te fteunen ,
Siet , doen begon de muer van ftonden aen te dreunen ,
Te ftorten over-hoop ; daer viel de losfe fteen
My boven op het hooft, en onder op het been.
Wel, vrienden, hoort een woort: heeft iemant moede leden,
Die kiefe geenen troo p , als op gefette reden ;
Want , nae dat ick 't gevoel, en is'er niet foo quaet
Dan alsmen fich te licht op eenigh dingh verlaet.
Al wie oyt fteunfel foeckt aen krom-gebogen mueren ,
Die moet'et voor gewis met herten-leet befueren;
Want die een riet-ftock noemt den gront van fynen Rant
Die breeckt het teer gewas, en quetft fijn eygen hant.

Nederl. Voor een autaer, als by breeckt,

Niemant oyt een keers ontfteeckt.
Noyt bie en koos Een dorre roos.
Op folders fonder koren en komen geen kalanders.
Twee naeckten en konnen malkanderen niet kleeden.

Ovid. 2. Trill.
Cilm ccepit quasfata domes fubfidere, partes
In proclinatas omne recumbit onus;
Cunctaque fortune rimam faciente dehifcunt.
Ipfa fuo qundam pondere tracts ruunt.

Efaie 30. 13.

Lat. --- Fatis accede Deifque,
Et cole felices, miferos fage. — Lucan. 8. v. 485.

Pourtant cefte iniquite-cy vous fera comme une crevasfe d'une muraille qui s'en va

Socios legi fuadcam qui potentit valeant , & in proximo habitent.

tomber, laquelle fait ventre jufqn' au plus haut de la muraille, de laquelle le debris

iireftotel. Polit.

vient foudain, & en un moment.
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VECHTENDE KOEYEN VOEGEN HAER TE SAMEN, ALS DE WOLF KOMT.
Laetft was'er groot verfchil gerefen aen der heyden,
Dies vochten onder-een de koeyen in de weyden;
Doch mits een grage wolf quam loeren daer ontrent,
Soo was van ftonden aen de ganfche krijgh ten endt :
Het onheyl, dat hen dreyght , dat doet de gramfchap fijgen,
Dat doet hen wijfer zijn, en beter !Innen krijgen;

Krijgh van buyten
Doet vrientfchap fluyten.

I

Hierom komt al het rot , en maeckt een ronden hoop,
Dies tijt de moede wolf ten leften op den loop.
Gedenckt dit alle tijt, ghy vrye Neder-landen !
Want Piet, in Eenigh zijn daer zijn uw vafte banden:
Maeckt, dat u binnen 's landts geen wrevel om en roert,
Vermits een grage wolf op uwe kudden loert.

Commune periculum disfidentes conjungit.
Inftante communi periculo, conciliari folent disfidentium

Dionyf Halicarn. lib. 8.

219
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VERDEYLT VYER BRANDT QUALICK.
Het beeldt konde zijn een buys-moeder,, die eenige kinderen van den heert jaeght , vermits fy bet vyer breecken ende van den anderen fcheyden ;
defelve fpreeckt aldus :

Dit was een luchtigh vier , foo langh het bleef to famen ,
En dat'er mette tangh geen kinders by en quamen :
Doen was fijn helle vlam een cierfel van den heert,
Ten dienfte van den gaft , ter eeren van den weert
Maer nu het is verdeylt , foo is'et fonder luyfter ,
Soo light fijn fchoone glans verfchoven in het duyfter.

Nederl. Twift verquift.

Sacrum eft pacis nomen, & quod via terrain fapiat : nec alio nomine Hebrtei

Eendracht geeft macht.
Eenigheyt vermach veel.
Concordia res parvm crefcunt: difeordia autem maxinne dilabuntur.

Wech, kinders ! van den heert, of laet'et vier geruft,
Want als'et is verdeylt dan is'et fonder la.
Ey , Piet wat eendracht doet , en hoe gevoeghde krachten
Haer doen van haren vrient , van haren vyant achten :
Blijft eenigh, Hollants volck, en alle wrevel (tilt,
Ten zy ghy, t'uwer fmaet, uw glans verliefen wilt.

g.,!)

ipfam adeb perfectionem, iunuebant: nec quid aliud humano generi luben-

tins vel gratulati font Angeli , vel legavit Chriftus, vel Apoftoli prmceperunt. &c.

Jugurth.

Jofeph. Hall. Rom. Irreconciliab.
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WIE MET DEN DUYVEL GHESCHEEPT IS , MOET HEM WERCK GEVEN.
Hoe ben ick nu ghequelt ! hoe ftae ick nu verfleghen !
Daervoor ick heb ghevreeft , dat heb ick nu ghecreghen
Ick hebbe nu , eylaes ! de Nicker in het fchip ,
Dies moet ick op een fant of op een harde klip.
Ick kenne fijnen aert, hy fal niet Itille blijven ,
Hy fal , ghelijck hy plach , fijn oude rancken drijven ;
Wat dient'er voor ghedaen ? wat raet in dit gheval ,
Op dat ick mijnen boot mach houden van den wal ?
Maer waerom dus verbaeft ? hoe , is'er niet te vinden ,
Om aen dit flimme fpoock de krachten in te binden ?
Hoe , is'er niet te doen , met kracht of met verftant,
Om defen bulleman te jaghen uyt het lant?
Voor my , ick fegge jae : een van de wijfte lieden ,
Die heeftet my ghetoont , hoe dat het kan gherchieden
Siet , wie hem befigh hout geheele daghen laugh ,
Is boven fijn gewelt en buyten fijnen dwangh ;
En hierom feit het volck dat, om een Droes te quellen ,
Men hem moet fant of fact of koren laeten tellen ;
Maer dat is (nae my dunckt) voor hem te lichten werck ,
Hy is te wonder grof of al te bijfter fterck ;
Hem dient al fwaerder laft ontrent de rappe leden ,
Indien men pooght te gaen op gronden van de reden ;
Hem dient geen facht onthael, geen fpel of tijtverdrijf ;
Welaen ! ick wil het fpoock gaen vallen op het lijf

Tfa , bengel! neemt een riem , en kelt u om te roeyen ,
En wilt u in het fchip geen ander dingh bemoeyen ;
Flucx Itelt u tot het werck , en treckt vry dapper aen ,
Uw rancken , Ilimme gaff ! die fullen haeft vergaen !
Maer ghy, die my het ftuck aldus hoort overlegghen ,
Hoort met een Wacker oor, wat dat het is te fegghen ;
Het dient voor u gemerckt , het dient voor my ghelet ,
Wat u in defe plaet voor ooghen wert ghefet
Daer fijn in ons ghemoet niet zelden vreemde tochten ,
Veroorfaeckt van het vleefch of flimme nachtgedrochten ;
Die wonen binnen ons , wy fijnder mee ghefcheept ,
Soodat het flim ghebroet ons dickmael medelleept
Nu komt een dertel oogh verftoren onfe finnen ,
Dan wil de kriele luff ons geeften overwinnen ,
En op een ander tijt verheft ons groot gheluck ,
En fomtijts valt de feel in al te grooten druck.
Dit fijn , beminde vrient, dit fijn de nacre fchimmen ,
Die om ons fiele gaen en in het harte klimmen ;
Wat dient ons bier ghedaen? naer ick het ftuck bemerck,
Flier dient gheftaeghe vlijt , bier dient ghedurigh werck
Weeft befigh met het lijf en mette gantfche finnen ,
Ghy fult in korter ftont uw tochten overwinnen ;
Een , die aen fijn gemoet gheen luff of raft en biet ,
Maeckt, dat het weligh vleefch, ja, dat de Duyvel vliedt.
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Lediebeyt voet alle quaet;

Wie in fijn lant gheen koren faeyt

Wat to doen is beter raet.

't Is feker , dat by diftels maeyt.

Ledicheyt is 's Duyvels oorkusfen.

Daer en waft gheen raegh aen een draeyende meulekam.

Wint de meul geen koren, foo macit fe fteenen.

Hooghd.

Wer den Teuffel geladen hat, musf ihm werek geben.
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DIT VINDT ICK, WAER ICK IMMER QUAM : EEN SCHURRIFT HOOFT ONTSIET DEN KAM.
IL TEGNOSO FUGE IL PETTINE.

Waerom mach defen menfch foo bijfter leelick tieren ?
Den kop daer henen flaen , de leden ommefwieren?
Wat maeckt den groven gait, wat maeckt den kinckel gram ?
Al wat ontrent hem komt is maer een fijne kam.
En waerom die gevreell ? na-dien oock teere maeghden
Noyt van het wit yvoir of fijne tanden klaeghden ;
De kam is wonder nut, de kam is wonder net,
De kam is die het hooft in beter order fet.
Antwoorde.
Met oorlof , weerde vrient , ick fal de reden feggen ,

I

Wilt Ilechts mijn onderricht wat nader overleggen ;
Ghy neemt dit qualick op; want , foo ghy my gelooft ,
't En fchort niet aen de kam, de feyl is aen het hooft:
Befiet my defen quant van onder en van boven ,
De kop is hem befet met feeren en met coven,
En wie die maer en raeekt , hoe facht het wefen mach,
Die hoort van ftonden aen een jammerlick geklach.
Ick ken een rouwen gait , die wil geen Bybel lefen ,
Die wil niet in de kerck of by de leeraers wefen ;
En vraeght men my waerom by goede dingen vliet?
Een peert dat fchurrift is en wil de ros-kam niet.
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Nederl. Die een booft van boter beeft , en wil by geen oven komen.

Quade oogen en konnen geen licht verdragen.
Slecht gout en wil niet getoetft wefeu.
Die quaet doet , haet het licht. Joh. 3. 20.
Een fchurft peert vreeft den rof-kam.
Aen een broos lijntjen moet men fachtjens treeken.
Een meeps lijf wil geen bewegingh lijden.
Frans. Jamais teigneux n'aima le peigne.

In fragili corpora odiofa omnis offentio.
Jofeph. Hall. obferv. 37.
Si l'on ne pasfe jamais par les Chemins, ils deviennent herbus: s'ils font beaucoup
frequentez, ils fe rendent commodes au pasfage. Si le Caen n'eft entierement
accouftnme a la meditation , it fe plaift en foy-mefme; non en ce qu'il eft innocent ,

A l'ceil malade la lumiere nuict.

mais confident. S'il s'exerce fouvent en eefte matiere, it trouve pasfage plain de

Ce qui eft de bas or, craint la touehe.

confolation d fes peaks.
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DE HONDT BIJT DEN STEEN, EN NIET DIE HEM WERPT.
Als iemant met een harden fteen,
Of met een hout, of met een been,
Een hont ontrent de leden treft,
Hy krijt, hy bait, hy grolt , hy keft,
Hy loopt in haeften naer den fteen,
Hy loopt in haeften naer het been,
En met een ganfch verwoeden fin
Soo flaet hy daer de tanden in;
Maer die het leet hem heeft gedaen,
Dien laet hy fonder hinder gaen.
Soo menigmael als dit gefchiet,
En dat'et eenigh menfche fiet,
Soo lacht hy om de dwafe daet
Die hem alsdan voor oogen flaet.
Maer hoort, ghy vrient, die dit belacht,
En die het beeft voor onwijs acht,
Komt , fiet doch met een rijper fin ,
Komt , !let het !tuck wat nader in,
En daelt eens binnen uw gemoet,
En denckt wat ghy by wi len doet :
Als eenigh menfch, uytjfwarte nijt,
Op u of uwe vrienden bijt,
Of dat u iemant hinder doet ,
Of in uw haef of aen uw bloet,
Wort ghy niet ftracx uw naeften gram?

En let niet eens van waer het quam?
Hoe dickmael is'et , weerde ziel!
Dat ick in defe ftuypen viel ,
Pat ick als op de menfchen beet ,
Wanneer ick fchaed' of fchande leet!
Maer, mach ick bidden, mijn gemoet!
Siet, dat ghy dit noyt meer en doet;
Maer als misfchien ons iemant quelt,
Het is door lift of met gewelt,
Vergaept u aen de lieden niet ,
Die ghy hier mede befigh fiet:
En fchoon ons treft een nijders tant,
Soo denckt : het komt van hooger hant ,
Segh vry: dees menfch is maer alleen
Een Itock, een roed', een flingerfteen,
Die , van een grooter macht beftiert ,
Om my of om de mijne fwiert :
En maeckt oock daer in geen verfchil
Wien Godt hier toe gebruycken wil ,
Het zy dan vyant ofte vrient ,
Dewijl dat ghy het doch verdient,
Dewijl dat ghy u waerdigh kent ,
Dat God u (ware plagen fent.
De mannen, na den geeft gefterckt,
Die hebben dit wet eer gemerckt;
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Want als men hun te quellen nam,
Soo fagen fy van waer het quam ,
Sy fagen Godes roede flaen,
Sy fagen Godes Engel ftaen;
En daerom was 't, dat hun de ziel
Niet op de daet der menfchen viel;
Maer fwierde met een diepe fucht
Tot boven in de blauwe lucht:
Sy baden God, in haer verdriet,
Maer beten op de menfchen niet ;
En weder, als het Poet geluck

Als de Sab4en , de Chaldeen , de wiut, het vyer, door den Duyvel ontfteken, Jobs goederen, kinderen , en gefontheyt hadden wechgenomen, hy en
feyde niet: God heeft'et gegeven, doch de Duyvel heeft'et wechgenomen;
maer hy feyde : De Heere heeft'et gegeven, de Heere heeft'et genomen , de
naem des Heeren zy gefegent. Job 1. 21.
Als Simel den Koningh David vloeckte ende met fteenen wierp , en dat
Abifai den felven daer over den kop Wilde af-houwen, foo heeft de Koningh
fulcx helet. Laet hem vloecken (feyde hy), want de Heere heeft'et hem
geheeten. 2 Sam. 16. 10.
Wat willen wy ons vergapen aen de gene die misfchien ons fonder of
tegens alle reden verfmaden? Onfe faken en zijn daer niet vast; wy hebben
met den Heere onfen God te doen , by den welcken wy duyfentmael over in

Quam wech te nemen haren druck,
En dat misfchien haer even-menfch
Hun gunftigh was naer eygen wenfch;
Soo werden , fy daer in gewaer
Des Heeren vrientfchap over haer,
En refen, met een bly gemoet,
Tot Godt , den gever van het goet.
Wel aen, mijn ziele! tot befluyt,
Druckt dit in al uw wefen uyt,
En quijt u dus in vreught en pijn,
Het fal ons hert een balfem zijn.

boon, finaet, verachtinge , en al wat ons verdrietigh wefen mocht, wel verdient hebben: wat is ons dan daer aen gelegen, hoe of door wien de Heere
onfe God ons dat toe-brenght, dewijle wy allenthalven wel weerdigh zijn
dat het ons foude toegebracht worden? Teyling.
In tegendeel van 't gene voorfz. is dient gelet, dat Efau Jacob vrieudelicken bejegende, dat de Barbaren Paulo beleeft waren , dat Artaxerxes
Nehemia gunftigh was, dat de Cipier tot Jofeph goede genegentheyt toonde ,
dat de leeuwen Daniel geen fchade en deden , dat (fegh ick) dit alles niet
de menfchen, maer Gode alleen en fijne vaderlicke gunfte toe is te fchrijven.
In affiictionibus avertere debemus oculos ab eo quem noftrarum calamitatum eaufam esfe videmus: Deus potias refpiciendus eft, qui homine illo tanquam inftrumento utitur. Ita recte ratiocinatus eft Rex David. 2 Samuel. 16. 10.

HET PEERT STALT MEEST, DAER 'T NAT IS.
DIE PFERDE STALLEN GERN, WO ES ZU VOR NASZ IST.

Het peert dat is gewoon meeft in het nat te ftallen,
En daer veel waters is, daer laet'et water vallen;
En fchoon men dagen laugh rijt om het ganfche lant,
't En loft naeu eenigh vocht ontrent het dorre zant.
Siet daer een rechten ftreeck, waer na de menfchen leven :
Wie veel heeft, die ontfanght, den rijcken wort gegeven,
Hoe iemant grooter is, of hooger is geraeckt,
Hoe een, die fchencken wit, de giften grooter maeckt.

Men geeft Die heeft.
Lat. Semper eris pauper , Ii pauper es , Aemiliane ,
Dantur opes nullis mine nifi divitibus.

Maer hoort, o weerde ziel! dit zijn verkeerde wegen,
Ghy, brenght daer niet en is, foo vint men rechten fegen
Ghy, geeft daer honger woont, of noodt een fchamel man,
Die wits hy niet en heeft, niet weder nooden kan :
Dat is een rijck gefchenck, dat God fal weder-geven ,
Of hier (indien het dient) of in het eeuwigh leven;
Want deught aen eenigh menfch gedaen, en niet geloont,
Wort boven al bedacht, en boven al gekroont.

Nemo cibo, nemo hofpitio, tectoquc juvabit.
Si magna Arturii cecidit domes; horrida mater,
Pullati proceres: differt vadimonia Praetor.
Tune geminus cafus urbis, tune odimus ignem.

Juvenal. Sat. 3.
Nil habuit Codrus. quinam negat? & tamen illud
Perdidit infelix totum nil: ultimus autem
JErumme cumulus, qued nudum, & frufta rogantem

Ardet adhuc, & jam occurrit qui marmora donet:
Conferat impenfas.

Ved. feqq.

Quam inique comparatum eft, ii qui minus habent
Ut femper aliquid addant divitioribus I Terent. Phorm. 1. 1.

ALS ELCK VOOR SIJN HUYS VEEGHT, SOO WORDEN ALLE STRATEN SCHOON.
Het beeldt mochte zijn een

wijf

en een vrijfter,, op haer besfemen leunende, ende t'famen kijvende: een befette vrouwe haer aenfprekende , in

Wel, fneege meyt, en deftigh wijf,
Ey lieve, waerom dit gekijf?
En waerom roepje door de buert,

voegen als

Dat Trijn haer ftoepe niet en fchuert?
Dat Heyl noyt rechte buerfchap pleeght,
Mits fy haer ftrate niet en. veeght?

volght :
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Dat Griet haer goote ftincken laet
En nimmer hant aen besfem flaet?
Vriendinnen, houdt u doch geruft,
Het kijven heeft doch geenen
:
Een yder keere voor fijn huys,
Soo worden alle ftraten kuys.
Hoe dienftigh waer het voor het landt,
Indien men geen klappeyen vandt!

Indien en man en echte wijf
Bemoeyde flechts met haer bedrijf ,
Bemoeyde met haer eygen ziel,
En daer een ftaege vier-fchaer hiel:
Gewis dat waer een dienftigh werck
En voor den Staet en voor de Kerck;
Want als een yder 't fijne doet,
Dat is voor al de werelt goet.

brat. 1. Epift. 18.

Nederl. Daer elck hem felfs foeckt, gaet niemant verloren.

Wat u niet en brant , dat en knelt niet.
Elek wye fijn hof, en ick den mijnen,
Soo fal het onkruyt haeft verdwijnen.
Syrach 18. 20.
Straffet te voren u felven, eer ghy andere lieden oordeelt.

Percunctatorem fugito: nam garrulus idem eft.

Theocrit. Idyll. 15.

ncivrx 71.,vet-iste; Yerzwri , gal s5;

id eft:

Omnia felt mulier : felt quomodo Jupiter ipfe
Jnnonis primos thalamos confcenderit oEm.

Pal. Chi vuol dir mal d'altruy,, penfl prima a fe.

Hine Piaui 7'rinum. 1. 2.

Di quel che non ti cale,

Quod quifque in animo habet , ant habiturus eft, fciunt.

Non dir ne ben ne male.

Sciunt id quod in anrem rex regime dixerit

Frans. Tin chacun fait bien ,

Sciunt quod Juno fabulata eft cum Jove.

Qui fait le fien.

QUEC

Ital. Ne orecchie in fegreti, ne occhi in letters, nI maui in tafca d'altri.
Non cercar quel che non ti toeca.
Chi fa i fatti fuoi, non s'imbratta

;ytive9' 1-Ipnv

neque futura, neque facta font, tamen illi fciunt.

Falfon' on vero laudent, culpent, quem velint ,
Non flocci faciunt ; dum illud, quod lubeat, fciant.

le mani.

Et Juvenal. Sat. 6.

Hooghd. Was dich nit brennet, dal bias nit.
Frans. Que chacun mercier

thee eadem novit , quid toto fiat in orbe :
Quid Seres, quid Thraces agent. — &c.

Porte fon pannier.

Yid. Erafinurn in Adagio.

Quand d'autre parler voudras ;

Spartam quam nactus es, bane orna.

Regarde toy, & te tairas.

Plant. Sticho. 1. 3. (obi vide quee praeredunt.)
Curiofus nemo eft, quin fit malevolus.

Du Vair.
Il faut que chacun ferve a la Republique de fon meftier.

DE KEERS DIE VOORGAET LICHT BEST.
Ghy, die wilt in het duyfter gaen,
En treet niet al te veerdigh aen;
Maer (geeft de mane geenen fchijn)
Soo laet de keers uw leyts-man zijn :
Want anders , foo ghy veerdigh treet
Eer ghy de rechte paden weet,
Soo ftoot ghy licht een blauwe fcheen ,
Of valt wel in de modder heen.
Betreet daerom geen vreemde ftraet ,
Voor dat de fackel voren gaet;
Want licht gedragen na den man,
Wie is'et dien het baton kan?

Seder'. Wanneer het onheyl is gefchiet ,

Dan baet voortaen het klagen niet.
Verfint, eer ghy begint.
faet voor daet.
Nae-raet gebrack noyt man.
Nae-roe, wijveu rou,

I

Als ghy een fake neemt ter hant,
En doetfe niet met onverftant,
En doetfe niet als in der nacht,
Dat is, te voren niet bedacht:
Maer laet voor al een holder licht,
Laet Reden leyden uw geficht;
En maeckt , dat ghy uw dingen weeght,
En goeden raet te voren pleeght,
Maeckt , dat ghy laugh genoegh verfint,
Eer ghy een wichtigh Ruck begint;
Want komt het licht eerft na den val,
Wie is het dien het baten fal ?

Ital. A ben s'appiglia ,
Chi ben f: configlia.
Penfa prima, & poi fa.

Hooghd. Eh wigs, den wags.
Lat. Priufquam incipias , confulto opus eft. Sallufl.
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OP EEN ANDEREN SIN.
Wanneer het licht gaet voor den man ,
Dan is'et dat het baten kan;
Maer brenght het iemant achter aen ,
Soo kander niemant feker gaen.
Segh, wie en valt of ftruyckelt niet,
Die in der nacht geen licht en Get?
De boete, die een Chriften heft
Van Gode voor-gefchreven wert,
En dient niet uyt te zijn geftelt
Tot ons het lijf ter aerden helt,
Neen, vrienden, 't is de bate deught ,
Die op-waft met de groene jeught.
Hoe, is'et niet een fotte waen
Te loopen op de ruyme baen,
En uyt te ftellen alle tucht

Laet heron, felden goet boron.
Een Godfaligh man feyde wel : Honden en geeft men geen bloat been :
waerom aen God een geraemte? — dat is : een oudt afgelleten liehaem.

Tot dat de jonckheyt henen vlucht?
Tot dat ons nude dach genaeckt ,
En al de leden fwacker maeckt?
Ey feght eens, vrienden, met befcheyt,
Is u het leven toe-gefeyt
Tot veertigh, vijftigh, feftigh jaer?
0 neen, ghy zijt in dootsgevaer
Tot alter uyren, faller tijt ,
Soo haeft als ghy geboren zijt:
En dickwils die de kloeckfte fchijnt,
Die is'et die voor eerft verdwijnt.
Ghy daerom, voor den beften raet,
Maeckt dat uw licht voor henen gaet.
En geeft uw jonckheyt aen den Heer,
Dat ftelt u vaft voor immermeer.

Theron. Epiflol. ad Paul.
Qui fefe moriturum recordatur asfidue, is terrena omnia facile contemnit, per
veram ac feriam converfionem ad beatum obitum fefe prseparat, fineera pietati ftudet,
patienter adverfa qumvis tolerat, & ardenti vita aeternse defiderio totus flagrat. &e.

Accende lucernam ante tenebras. id eft: illumina te bonis operibus , antequam
Qum tam ftulta mortalitatis oblivio in quinquagefimum aut fexagefinaum annum
differre fans confilia, & inde velle vitam inchoare, quo pauci eam perduverunt?

Modem optare malum , timere pejus.

Child per eundem:

Five memor mortis, uti fis memor & falutis.

Seneca de Brevit, titre.
Omnium terribilium nullum magis horribile, quam in eo ftatu aliquem vivere in
quo non audeat mori. Auguflie.

Felines obeunt, quorum fine crimine vita eft. Cato,
Nein: Ne timeas illam gum vitro eft ultima fines;

Pulchra res eft confummarc vitam ante mortem. Seneca Epi fI. 32.
Es to jenne ? qu'en chant il? on ne route pas icy les ans, on ne fait en miel
lieu la tnort t'attend. Attend la doncq en told lieu.

Crimen relinquit vitro, qni mortem appetit. P. Syrus.

Periancler per /Won.

fuperveniat fenectus aut mors. Erpenius in Adag. Arab.

Epijl. 27.

Qui mortem metuit , quod vivit perdit id ild'um.
Roo/<<'d: Car volontiers par ma commun accord

l.a belle vie engendre belle mort.
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WIE STRUYCKELT, EN NIET EN VALT, VORDERT WEGH.
QUIEN ESTROPIECA , SI NON CAE, EL CA.MINO ADELANTA.

Als iemant over wegh in haeften komt getreden,
En ftruyckelt metten voet, maer recht dan 'loch de leden ,
Die maeckt dan fnelder vaert als hy te voren plagh,
En Piet oock beter toe als hy te voren fagh.
Siet daer een foeten troo p voor alle vrome zielen ,
Sy worden op-gerecht, oock toenfe seder-vielen,

Al flibbert menigmael, al glibbert hun de voet,
Sy blijven efter ftaen, en maken beter fpoet.
Op, op dan, treurigh hut? geen moet en dient verloren,
De prickels van het vleefch die zijn u nutte fporen:
Recht flux de leden op, dat voeght een Chriften man,
Nadien hem oock het quaet ten goede dienen kan.

Nederl. Harde fchocken leeren wel.

Frans. Qui trebufche , & ne chet point, s'avance de trois pieds.

Wie dwaelt en haeftigh weder-keert,
Die wort'er beter door geleert.
Al heeft de val ons quaet gedaen,
Met vallen leert men feker gaen.
Dat is:
Het geloove door boetvaerdigheyt herftelt , is krachtiger als te voren.

Celuy qui bronche, s'il ne tombs, it avance.

Lat.

QUFe

nocent, docent.

Poft male prudentior. V. Erafin.
Huc facit illud in D. Thomam Crammerum , martyrem Anglum :
Te docuit lapfus , magis ut veftigia firmes.
Sic mala non rarO caufa fuere boni.
Lucian& lib. 5. cap. 13.
Multo firmior eft fides, quam reponit pecnitentia.

Grierx. fluAiv3pot.4i4crai peci AA.ov ij masa); ;papa. id eft:
Prfeftat recurrere, perperhm quam currere. Project Lucian. ilfno.

Rom. 8. 27.
Toutes chofes aident enfemble en bien , it ceux qui aiment Dieu.
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EEN GEBRANDEN HONT VREEST DOCK HET KOUT WATER.
Het beeldt kan zijn iemant die uyt een beeck op een hont water fprengbt , de bout daer van in alter ijl wegh loopende.

Verdriet, anghft, tegenfpoet, en diergelijeke flagen,
En zijn niet alle tijt te noemen quade plagen;
Want boven menigh nut dat hier uyt rijfen kan,
Soo maeckt het ongeval een kloeck en bandigh man.
Men fegge wat men wil, die fachtjens heeft gefeten,
En kan niet, foo het dient, veel nutte faken weten;
Maer een die lift en leet heeft dickmael uyt-geftaen ,
Leert wat de werelt is, en hoe de faken gaen :
Een vos, die aen het lijf den (trick eens voelde prangen,
Is naemaels wonder fchou, en qualick om te vangen:
Een vis, die eens den haeck wert in het aes gewaer,,
Wat voedtfel datfe vint daer vreeltfe voor gevaer:
Een fchaep , dat eens den wolf is uytten mont genomen,
Wil naeu fijn herders hont ontrent hem laten komen:
Een duyf, weleer ontfnapt de klaeuwen van den valck ,
Al waste voortijts flecht, die wort ten leften fchalck:

Nederl. Wat verfeert dat leert.

Een menfch, die in den norm eens fchiphreuck heeft geleden,
Vreeft oock een ftille ree, en vry niet fonder reden:
Een hont, die eens het lijf van fode was verfchroeyt,
Schrickt oock voor killigh nat dat in de beken vloeyt:
Een huyf-man , in het wont eens van de flangh gefteken,
Of fchoon hem al het gif is uyt'et been geweken,
Die houdt'et voor verdacht, foo maer een hagedis
Komt ftijgen uyten braem, of uyt het groene lis.
Wat dient'er noch gefeyt? De fchippers leeren varen
Niet in de ftille zee , maer in de felle baren ;
Want dien het altijt gaet of naer Of boven wenfch,
En weet noyt, fo het dient, de gronden van den menfch.
Siet, als ons eenigh beet of harde flagen raken,
Dat kan oock gecken felfs tot wijfe lieden maken :
t' Fy hem die my bedrieght! maer foo by 't weder doet,
Soo is het t' fy voor my, en ick ben maer een bloet.

Chi e ftato morfo delle ferpi, ha paura delle lacertole.

Frans. Des playes on devient fage.
Lat. Pifcator ictus fapit.

Niemant leert als met fchade of fchande.
Wet men niet en befuert, en befoet men niet.
Wat niet en koft, en deught niet.
Slagen maken wijs.
't Verbrant kint vreeft het vyer.
D'onbefochte , d'onbedochte.
Fen hont en rieckt niet aen de kant ,
Daer by den neus eens heeft gebrant.
Een harde fteen, die wet bet yfer,
En harde laghen maken wyfer.

Terretur minimo penuce ftridore Columba,
Unguibus, aceipiter, fauna facts tuffs :
Nec procul iL ftabulis audet decedere, fi qua
Excusfa eft avidi dentibus agna lupi. Ovid. Trift. T. 1.
Da veniam, qumfo, nimioque ignofce timori.
Tranquillas etiam naufragus horret aquas.
Qui femel eft lmfus fallaci pifcis ab hamo,
Omnibus unea cibis Eera fubesfe putat.
Sape canem vifum lenge fugit agna, lupunique

Ital. Pare alli forci fcampati fempre, di mangiare it eacio nclla trapola.

Credit, & ipfa fuam nefcia vitat opem.

11 cane fcottato dall' acqua calda, ha paura anco della Nedda.

Membra reformidant mollem quoque faueia tactum,

11 ran battuto dal baftone, ha paura dell' ombra.

Vanaquc follicitis incitat umbra metum. Idenr de Tonto L. II. 7.

KORTE TACKEN, LANGEN WIJN-00GST.
CORTI RAMI, VENDEMMIA L1JNGA.
Het beeldt foude hier konnen wefen een hovenier, fnoeyende eenen wilt gewasfen wijngaert.

Of fchoon uw hovenier den wijngaert placht te fnoeyen,
Soo datfe niet en mach in voile tacken groeyen,
Ghy, denckt noch even-wet niet eens in uw gemoet
Dat by de planten fchent, of eenigh hinder doet:
Ghy, weeft bier in geruft, oock fonder eens te klagen,
Al is'er weynigh houts, het fal te beter dragen;
Siet, wat men nederhouwt (daerom ghy zijt beducht),
Dat is maer los gewaey, en loten fonder vrucht.

Lijdt, als het immer wefen moet;
Want nae bet fuere komt het Poet.
Weynigh houts, veel vruchten.
Saligh is de medal dien God ftraft; daerom en weygert u der caftijdinge

Wat is'er, aerdts gemoet! wat is'er al te klagen
Van druck, en tegenfpoet, van veelderhande Ilagen ,
Die u den Hemel fent? ey, lijdt de nutte pijn:
Het vleys is u te gul, het dient gefnoeyt te zijn.
Geluckigh is de menfch, oock midden in het lijden,
Als Godt, door harde tucht, fijn herte komt befnijden;
Wel fnoeyt, 0 Vader! fnoeyt, en ruckt uyt mijn gemoet
Al wat in eenigh deel uw vruchten hinder doet.

des Almagtigen niet: want by verwont en verbint, by ilaet en zijne handt
heelt. Hiob 5. 17. 18.
Falx attenuat ]afcivientia.
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HET LICHT WEL EER VAN MY BEMENT, DAT GHEEF ICK U, MIJN WEERDE KINT.
LAMPADA TRADO.
De oude

man fpreeeh(

Pit

licht, mijn weerde kint, de fackel van het leven,
Was van het hoogfte Licht voor defen my gegeven :
Nu heeft'et voor een tijt, nu heeft'et my gedient,
lck gevet heden u, als aen mijn naeften vrient.
Ick heb het langh gebruyckt, en ben met ftaege fchreden,
Op mijn befcheyden wegh, ten eynde toe getreden;
Nu ben ick op het left, nu ben ick aen den put,
I )aer is gheen licht bequaem, daer is gheen fackel nut:
(Thy hebt in tegendeel van heden of te dwalen,
Nu op een hoogen bergh, dan in de laege dalen,
Nu op het vette kley, dan op het dorre ftrant,
Nu op een harde klip, dan op een driftigh zant;

Treet op de rechte baen , en mijdt de flimme wegen ,
Gaet midden op de ftraet, en fchouwt de vuyle ftegen ,
En t'wijl uw joncheyt duert maeckt, dat ghy niet en malt,
En als ghy trager wort, fiet dat ghy niet en valt.
Wel gaet dan, lieve, gaet, o fpruyte mijner lenden!
Ghy waert mijn eygen vleys, eer u de lieden kenden :
Ick ben nu uyt-geleeft, en ghy begint de reys,
Ick gae nu , fiet, ick gae den wegh van alle vleys.
Pit is des werelts loop : de kloeckfte menfchen leven
Tot fy een ander menfch den fackel over-geven ;
Dus gaet de fnelle tijt, gelijck een ftaege ftroom ,
Dus fteeckt het nieu gewas het oude van den boom.

Dit fpreeek-woort is ontleent van fekere fpelen ofte oeffeningen van de
Onde , daer een brandende fackel in gebruyckt wert : de welcke by iemant ,
nu vermoeyt zijnde , aen een verfch man metter hant wert toegereyckt , en
foo t'elcken wederom aen eenen anderen : als Plato 1 ), Paufanias 2) , en andere
nude Sehrijvers getuygen. In voegen dat den fackel ofte licht over te love •
ren hier te feggen is: fijn ampt , gelegentheyt , middelen, jae leven fells,
alsrnen nu uyt-geleeft en diergelijcke dingen fat is, aen audere over to fetten.
En bier toe kan (mijns oordeels) gepaft werden de plaetfe Non per. 20.

veil,

1) De Republ.

I

23. &c. die ick noyt fonder innerlicke beweginge en lefe. De Nederlantfche overfettinge luyt als volght :
En de Heere fprack tot Mofe : neemt Aaron en fijnen fone Eleafar , en
leydtfe op Hor in 't gebergte, ende treckt Aaron fijne kleederen uyt, ende trecktfe
nen Eleafar fijuen fone; ende Aaron fal hem aldaer vergaren tot fijne vaderen,
en fterven. Toen dede Mofes als hem de Heere geboden hadde , en klom
op Hor in het gebergte, voor de ganfche menigte. Ende Mofes toogh Aaron
fijne kleederen uyt, code tooghfe Eleafar fijnen fone aen : ende Aaron fterf aldaer

2) Attic.
232
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hoven op den berg. Mofes dan ende Eleafar klommen of van den Bergh; ende
doen de ganfehe menigte fach dat Aaron wegh was, beweenden fy hem dertich dagen , het ganfche hays Mails.
Hier by kan 'loch gevoeght worden dat gefeyt wort 1 Rey, 15. 4, van
Abiam Koningh van Juda: Pour l'amour de David, 1'Eternel fon Dieu lay
donna tine lampe en Jerufalem, luy fufcitant fon Ills apres luy. De Nederlandtfche overfettinge feyt: Om Davids wille gaf hem de Heere fijn God een
licht te Jerufalem, dat by fijnen fone uae hem verweckede &c.

tradant. Eodem pertinet illud Perfianum: Qui prior es, cur me in decurfn lampada
pofcis ? Faciendum ergo hie ut Seneca dicit: Rectum iter quod fero cognovi , lasfus
errando, alijs monftro.

Glancus apud Hoiaerum Iliad.
Tale qnidem genus eft hominum, quale eft foliorum:
Quorum Ince yentas humi fundit, rurfum ills virefeens
Profert fylva , fimnl veris jam afflaverit aura.
Quibus verfibus Pyrrhonem Academicum peettliariter delectatum fuisfe , teftatur
Diogenes Laertius,

Lucretius 2. verf. 78:

Rua fans Homerus Iliad. 4).

Et quail curfores vitEe lampada tradunt. — De Animalibus agit, gum fuccesfione propagantur,, vita per vices ab alijs in alia tranffuffi. Plato de Legibus 6 ait, elves
oportere liberis generandis educandis operam dare, tit vitam, quam ipfi

a majo-

ribus accepisfent , vicisfim quafi lampada five tfedarn ardentem pofteris alijs poft alios

Frondibus arboreis

nuns ubere fcetu

Exuberant, ltetique fatis vefcuutur agrorum:
None rurfum intereunt, evanefcuntque caduci.

Grcecos rerfus apud Erajnuvz proverbio, Homo bulla.

ALS IN DE WINTER ZIJN DE WEGHEN, SOO IS HET MET DEN MENSCH GELEGEN.
LA VIE D'HOMME , UN CHEMIN D'HYVER.

Het leven van den menfch is even foo gelegen ,
Gelijck des winters doen de gronden van de wegen :
Al wie dan reyfen moet die is'er qualick aen,
Want 't is'er glibber-gladt al waer hy meynt te ftaen :
Men vint geen wagenfpoor, geen peyl van naenfche-treden,
Het fchijnt een ftaege Hoot daer eerft de koetfen reden ;
't Ts al gelijck een meyr, waer dat men henen fiet,
Men kent het rechte padt, men kent de graften niet.
En of'er al misfchien een plaetfe wort gevonden
Daer voor een kleynen tijdt de voeten feker ftonden,
Nederl. Ons leven is cell winter-pat :

Na weynigh droogs, al weder nat.
Van voren heb ick fteyle bergen ,
Van adder beeften die my tergen.
Alle geloovigen hebben bekent dat
waren op aercien. lied, 11, 13,

Het is een kort vermaeck; want na den tweeden pas,
Soo is'et weder vuyl gelijck het elders was.
Wat raedt in dit gevaer? niet beter als te letten,
Waer dat men even-ftaegh de voeten heeft te fetten,
En dit tot datmen komt op 't eynde van den dagh,
Daer een vermoeyde ziel haer rufte vinden magh.
0 Wegh! o ware Wegh! beftiert mijn losfe gangen,
Op datfe nimmermeer in 't flick en blijven hangen :
Geeft dat wy, voor befluyt, ten leften mogen gaen
Daer nimmer winter koomt, maer eeuwigh rofen ftaen.
Most de menfehe niet altijt in den ftrijt zijn op aerden?

Ilia 7. 1.

S".paens. Pot ningun temper°, no dexes el camino real, por el fendero.

e.

Frans. Pour quelque temps qu'il face, ne laisfe le ehemin royal pour 'e feutier.
fy

gaften en v reem del i n gen

Des que je nafquis je pleuray, S chafque jour naift le pourquoy.

Lat. A fronts prmcipitia: 1 tergo

ONS TIJDT VERLOOPT GELIJCK EEN STROOM : EN NAER HET BLADT, SOO VALT DEN BOOM.
NACJI DEN BLATTERN FALLEN DIE BAUM.

Wanneer ick trede door het wout,
En fie het rijs en jeugdigh bout,
En dat ick vind' een populier,
Een hoogen eyck, een lagen vlier,
Een find, een ijp , een buck, een es
Terftont foo krijgh ick daer een les;
Want t'wijl ick eenfaem ftae, en pooch
Mijn geeft te voeden door het oogh,
Soo vind' ick fonder twijfel wat,
Dat dienftigh is te zijn gevat :
Een boom die van den gront hederft,
Of onder aen den wortel fterft,
Diens of-ganck fietmen aen den top;
Want hy krijght ftracx een dorren kop,
En wort foo voort in korten tijt
Sijn loof en groene bladers quijt,

Tot by ganfch kale tacken krijght,
En dan eens mede neder-fijght.
Al waft de menfch niet uyt het velt,
't Is even dus met hem geftelt ;
Want als de jeught hem nu begeeft,
En dat hy fchier is uyt-geleeft ,
Sijn hooft dat wort hem kael en glat,
Sijn aenficht rimpelt haven dat,
Sijn tant, die vaft gewortelt ftont,
Die komt hem vallen uyten mont.
Wel ghy, wien dus de jeught ontvalt,
Ey lieve, 't is genoegh gemalt,
Gaet, maeckt u veerdigh tot de reys,
Ghy treet den wegh van alle vleys;
Want als de tacken voren gaen
Hoe kan de boom dan lange ftaen?
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ALS MET EEN KEERS IN 'T OPEN VELT, SOO IS HET MET DEN MENSCH GESTELT.
QUID EST HOMO? LTCERNA SUB DI0 POSITA.

Een keerfe, van den wint aen alle kant gedreven,
Dat was in ouden tijt een fchetfe van het leven,
Een af-druck van den menfch, een beelt van alle vleys,
En 't is (nae mijn begrijp) gefproken nae den eys.
Want fooder groote wint komt opter aerden rafen,
Stracx wort het flicker-licht met krachten uyt-geblafen:
Of fooder ftilte komt, en dat de Tonne fchijnt,
Ey fiet, de fackel fmelt, en hare glans verdwijnt:
Indiender eenigh nat van boven komt gefegen,
De keerfe staet en queelt oock van den miniten regen:
Of koomt'er drooge vorft die in de wangen bijt,
Het vier dat wort verteert, en al in korten tijt:

Of foo een foete lucht (dat niet en kan gefchieden)
Wou aen de teere vlam geftaege gunfte bieden,
Eylaes ! haer fehoone glans gaet efter haren ganck,
En wort ten leften afch, en niet als enckel ftanck.
Wat is doch van het vleefch? daer fijn verfcheyde faken,
Die ons (men weet niet hoe) tot ftof en asfche maken;
En fchoon men langen tijt behout een goeden ftant,
Noch wort de levens-vonck ten leften uyt-gebrant.
Ach! waer fich iemant keert, of waer by komt getreden,
De doot, de bleecke doot, die fit hem in de leden;
Dies fchoon men bier bequam fijn vollen hertenwenfch ,
't Is al maer korte vreught. De doot is in den menfcli.
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Sophoct. in Ajar:, :

Nederl. Ons tijt gaet als een facile ftroom ,

En zijn als fchimmeu van een drootn.
Ons tijt gaet als een ftroom,
Ons leven als een droom.

.K/AptorO4

71- vii.4.4c.c ;sal Qmea gem. id eft:

Homo flatus eft, & umbra : prmterea nihil.

Frans. L'homme n'eft rien qu'une vaine fumee. Ronfard.

Syr. 17. 29.
Wat is dock een menfche, dewijle by niet onfterffelijck en

P. Syrus :
is.
A morte femper homines tantundem abfumus.

Varro 1 de Raft. pr.
Homo kale, eo magis & fenex.
Efehylus apud Stobteum cap. 98. KtvrvaV
(mak

fumi umbra, Pindaro Pyth. 8.

umbrae fomnium, bomo dicitur. ride Erafmus in Homo bulla.
Pulvis et umbra fumus. Horat.

Ital. Coll prefto morono le pecore giovani , come lc vecchie.
Frans. Ausfi toft meurent jeunes brebis, que vieilles.
Lipfius in Epitaphio quod fibi fcripfit :

Lat. Humana cuueta fumus, umbra, vanitas.
Et fcenae imago et, verbo ut absolvam :

e.

g20

SPIEGEL VAN DEN VOORLEDEN EN TEGENWOORDIGEN TL1T.

EEN OUDT VOER-MAN HOORT GEERNE GEKLAP VAN DE SWEEP.
Siet, Gijs den ouden knecht, die hoort de peerden trappen,
Die hoort de wagen gaen, die hoort de fweepen klappen,
Dies fpringht fijn pert om hoogh, en dat van enckel vreught,
Om dat by wort gewaer den handel zijner jeught.
Nu wou de ftramme gaff wel rijden aen der heyden,
En met een fnellen keer den wagen omme-leyden,
Hy wenfcht te mogen zijn daer Kees met Aefjen fpeult,
En daer men uytter borft op alle bruggen heult.
Maer dat hem meeft beweeght , dat zijn de voile kannen,
Ter plaetfen daer men plagh den wagen uyt te fpannen :
In 't kort', het komt hem voor wat by te voren plagh,
En Het, de wil is daer, fchoon hy niet meer en magh.

I

Men vindt'er over al, die in haer oude jaren
Noch even fijn gemoet , als fy te voren waren;
Men Piet dat hun de jeught noch in de leden rijt,
Al is haer kranck geftel verwonnen van den tijt.
Niet foo, vernieude ziel! maer laet uw oude fonden ,
Oock eer dat u de tijdt de luften heeft gebonden :
Of, is'et niet gefchiet, ten minften mijdt het quaet,
Als u de fwackheyt felfs tot beter feden raet.
En, wien de frisfe jeught noch krachten koomt te geven,
Die moet geduerigh lien hoe wel te mogen leven :
Maer die nu trager wort, moet letten boven al,
Hoe dat hy zijnen tijdt met fegen eynden fal.
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Nederl. Een oudt jager hoort geerne van de weyery.

Pheedr. fab. 40.

Het rijpt haeft op een oudt ijs.

Anus jacere vidit epotam amphoram ,
Adhue Falerna force & tefta nobili ,

In een natten poel is haeft geuoeg geregent.
Een wolf hapt noch na 't fchaep, als hem de ziele uytgaet.

Odorem quEe jucundum late fpargeret.
Hunc poftquam totis avida traxit naribus ,
0 fuavis anima! qualem to dicam bonam

Frans. Il fouvient tonfiours robin de fes fluftes.
Spaens. Cabritilla que fuele mamar, prure le el paladar.

Antehac fuisfe , tales cum fint reliquite !

e.

Frans. Chevrette acconftumee de tater,, le palais lily demange.
Lat. Lupus pilum mutat , non mentem. Yid. Erafm.
Atticus moriens manum porrigit.

Erafm.

Nufqnam melius morimur homines , quam ubi libenter viximus. P. Syria.

Hoc quo pertineat , dint, qui me noverit.

Horat.
Naturam expellas lard, , tamen ufque recurret.

Ovid.
Scilicit eft cupidus ftudiorum quifque fuorum ,
Tempus et asfueta ponere in arte juvat.
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HY EN IS NIET GEHEEL VRY, DIE NOCH EEN STUCK VAN ZIJN BANDEN NA-SLEEPT.
IL N'EST PAS LIBRE, QUI TRAINE SON LICOL.
lief Peert fpreeckt:

Al ben ick heden los, al fchijn ick ongedwongen,
Al loop ick in het velt, en make vrye fprongen;
Soo ben ick even-wel niet buyten flaverny,
Vermits ick noch een flaef fie loopen achter my:
lck voele noch een deel van mijne banden flepen,
Dies ben ick in gevaer om haelt te zijn gegrepen;
Want foo hy, die my volght, hier op maer eens en trat,
Soo waer ick wederom (gelijck als eerft) gevat,
Soo waer ick meer als oyt gefchapen om te lijden,
En wie en fouder niet op mijne leden rijden?
Ach! wien noch eenigh jock ontrent de leden hanght,
Die fleept dat hem bederft, en dat hem weder vanght.

Maer, vrienden, die het peert aldus mocht hooren fpreken,
En hanght niet aen het dier, maer let op uw gebreken:
De muyl-bant is het Vlees, en 't peert, een moedigh beeft,
Dat is in defe prent een af-beelt van den Geeft.
Heeft iernant rechten luft, om van de droeve fonden
Niet meer te zijn geboeyt, niet meer te zijn gebonden,
Die breke t'eenemael haer ongeluckigh zeel,
En dat van alle kant, en tot het minfte deel;
Want foo uw flap beleydt wil iet bier in verfchoonen ,
Het quaet , dat overblijft, fal wis zijn meefter loonen :
Een die zijn banden fleept, al fchijnt hy los te zijn,
Raeckt licht (eer hy het meynt) al weder in de pijn.
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Een, then het opperfte gebiedt van eenige ftadt bevolen is , foo by koomt
Le vernemen, dat'er acht ofte tien verraders binnen de ftadt zijn, plach by

Van 't onkruyt dient niet bet loaf alleen , maer de wortel uyt-getogel
De Geeft feyt niet: wont, maer : doot uw aerclifehe leden.

Lich geruft te ftellen, als by vijf ofte fes van de felve bekomen ende in

Perf. Sat. 5.

hechtenisfe geftelt heeft ? Gewisfelick Been; by en geeft zijn ziele geen

Nee tu , cam obftiteris femel, inftantique negaris

rufte , voor by alle de felve by den kop gevat , ofte immers uytter ftadt

Parere imperio, Rupi jam vincula, dins.

;ejaeght heeft. Hoe, ftaet ons anders te handelen met onfe geeftelijcke

Nam & luctata canis nodum abripit : attamen illi,

verraders ?

Cain fugit ,

a tergo trallitat pars longa eateun.
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MEN VINT MEER VOSSE-VELLEN , ALS EZELS-VACHTEN, IN EEN BONTWERCKERS WINCKEL.
VANNO PIII PELLI DI VOLPI , CHE D'ASINI , IN PELLICIARIA.

Left daer ick ftont en keeck ontrent een pelletier,
Daer fagh ick menigh bont van menigh felfaem dier
Ick fagh'er boven al veel vosfe-vellen hangen,
Die waren metten ftrick, of op de jacht gevangen,
Ick fach'er even-wel maer eenen ezels-vacht,
Die van fijn meefter felfs te koopen was gebracbt:
Niet dat het laftbaer dier was yewers doot geflagen,
Neen, vrienden, 't hadt geleeft tot aen fijn lefte dagen;
En even doen ter tijdt, foo was het trouwe beeft
Sijn heer (vermits het fterf) een droefheyt in den geeft.
Siet, hier op ftont ick ftil: ick Each de vosfe-vellen
In foo een grooten hoop, fy waren naeu te tellen;
Ick fprack den meefter aen, en feyde tot den man:
Ey lieve! fegh een reys, fegh hier de reden van.
Men Piet (dit fprack de vriendt) geen ftricken voor den efel,

Bedrogh loont fijn meefter.

Neclerl.
Ital.

Maer voor den loofen vos, of voor den flimmen wefel;
De reden is bekent: wie doet'er ymmer quaet
Aen eenigh vreedtfaem beeft, dat rechte wegen gaet?
Maer al het boos gefpuys, dat niet en is geboren
Als om fijn even-dier met liften nae te fporen ,
Dat lijdt aen alle kant, dat lijdt den meeften laft,
En (fchoon al is'et ergh) het raeckt ten leften vaft.
Ick hoorde, met vermaeck, het flot van defe reden,
En hielt'et voor een les, ons dienftigh in de zeden;
En mits het nut verhael mijn herte wel beviel,
Soo deed' ick dit gefpreck tot mijn geminde ziel:
Wat is den menfehe belt? — een recht onnoofel leven,
Dat kan hem ware ruft en goede dagen geven;
Wel aen dan, mijn gemoet, onthoudt u van bedrogh,
Want of het fomtijts luckt, het loont fijn meefter noch.

Hovhd.
Ital.

Il configlio cattivo

Chi fi diletta di far frode ad altrni , non fi de lamentar,, s'altro l'inganna
Non e inganno, the non fi vinca con inganno.

Al fuo autor e nocivo.

Hefiod.
Lat.

Spaens.
H`BF xaxH potdM

TCT.1

PotAetio-cevri x:acipl.

Ma'am confiliurn confultori pesfimum eft.

P. Syria.

Quam bene difpofitum terris , ut dignus iniqui
Fructus confilii primis autoribus inftet.

I

LTntrew trifft ihren eignen heron.

Oland 1 in Entrap.

Id eft :

Lat.

A cane de lobo, diente de perro.

Nil fcire vita tutisfima.
— Simplicitas digna favore fuit.

Ovid. Epift 2.

— lEvo rarisfima noftro
Simplicitas. — Ovid. 1 Art.
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Ital. L'inganno torna adosfo all' ingannatore.

Fufce , pharetri.

Tanto va la volpe alla caccia, the vi lafcia la pelle.

Turas. Hiley hue bofar. Id eft:
Lat. Frans fraudem deftruit.

Juvenal. Sat. 10. v. 120.
— Nunquam
Sanguine caufidici madueruut roftra pufilli.
Hue forfan referri posfunt qutedam qua Politici de Thucydidis ditto disferunt :

Qui ambulat innocenter,

Hebetiores nimirum, ut plurimilm, melihs & tntihs quhm aentiores, Rempublicam

Ambulat confidenter.

adminiftrare. — Les fubtilitez les plus aigues (difent ils) ne produifent pas lea

Korai. 1. Od. 22.

meilleures refolutions: & les entreprifes qui font plus fondees fur le fable des

Integer vita, fcelerifque purus

fubtilitez, que fur le rocher de la raifon, fe renverfent fonvent d'elles mefmes: comtne

Non eget Maui jaculis, neque arcu ,

les horologes, qui ont les roues & resforts plus fubtils & delicate, fe desreglent

Nee tvenenatis gravid& fagittis,

fort aifement. Yid. Pierre Matthieu lib, 5. Pag. 181.

VREESJE VOOR DEN BLIXEM , SOO DITYCT.
QUI SE VEUT GARDER DES FOUDRES, QU'IL S'ABBAISSE.

Die voor den blixem vreeft , of voor onftuymigh weder ,
En ftijge niet ornhoogh , maer liever fijge neder ;
Want als de gramme lucht haer felle pijlen fchiet ,
Soo treftfe met haer vlam de laege dalen niet :
Sy baert haer meefte kracht ontrent de fpitfe rotfen
Die met een fteyle kruyn den blaeuwen hemel tmtfen

Nederl. Die laegh blijft , en kan niet hardt vallen.

Wilje niet gefehoten worden, huyekt neder.
Een vergeten man, Is'er belt an.

Sy velt een hoogh gebou , fy velt een machtigh flot ,
Sy treft geen leemen huys, en min een fwijnenkot.
Geluckigh is de menfch , die gelt en hooge ftaten
Kan hebben buyten fucht , en willigh achter laten,
Kan feggen tot den pracht , tot eer, en totte luft
Al bell ick fonder u foo ben ick doch geruft.

Sen. Jganz. Jct. 1.
Sidunt ipfo pondere magna,
Ceditque oneri Fortuna fuo.
Nubibus ipfis inferta caput

Vryheyt, blyheyt.

Turns, pluvio vapulat Auftro.

Ongebonden belt.

Feriunt cellos fulmina colles.

Luttel onderwints, groote ruft.

Juven. Sat. 10. de Sejano :
— Nimios optabat honoree,

Gemack voor eer.
Hoe edelder hert, hoe buygfamer hale.
Staet

belaet.

Sorgen en waecken
Sijn heeren faecken.
Geen kroon heelt hooft-fweer.

Et nimias pofcebat opes, numerofa parabat
Excelfae turns tabulata , unde altior esfet
Cafus, & impulfa praceps immane ruing'.

Ronfard. Eleg. 34.
Toufiours du ciel la bruyante tempeftc
Des haute rochers vient faccager la tefte ,
Oh les efclats des fondres trebuchans

Frans. Aux grandes portes fouflent lee vents.

Vont pardonnant aux collines des champs.

Engels. The low ftake ftandeth long.

Claud. 1. Rutin. pr.
— Tolluntur in altum

Frans. Celuy ne kauroit tomber de bien bent, qui n'a nionte que bien pea.

Ut lapfu graviore ruant. —
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GROOTE BROCKEN WORGEN.
NON PIGLIOR TANTO BOCCONE CHETI POTREBBE STROCCARE.

Een reyger, op een tijt uyt fijnen neft gevlogen ,
Is , met een snellen fwier , de meyren omgetogen ;
En mits hy fpijse focht , ontrent het avontmael ,
Soo valt hy in een poel en vanght een grooten ael.
Hy prickt hem in den kop , hy meynt hem in te flicken ,
Maer feet , de groote brock die doet den Clocker nickel] :
De palingh wringht haer om , en rolt haer op een hoop,
En maeckt hem om den hals een wonder vaften knoop.

Of nu de voghel tiert en flingert met de vleken ,
Het aes , dat volt den hals en bleef ten leften fteken ;
En mits de reyger worght en nu geen adem krijght ,
Soo ift , dat hy bedwelmt en doot ter aerden fijght.
Siet , vrienden , watter komt van al te groote brocken
Te vatten metten beck , en in te willen slocken ;
Ick bid, al eerje fwelght , foo peylt doch uwen mont,
En fent maer in de rnaegh , dat ghy verdouwen kont.
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Nederl. Men moet foo groote brocken niet in fwelghen, dat m'er aen worght.

Veel omvaemen , weinigh verfaemen.

Groote peeren konnen deeren; want fy plachten een onvoorfichtigen plucker
wel een buyl in 't hooft te vallen.

In 't raegh , daer blijft een vliegh in hangen,

Groote visfehen fcheuren 't net ,

Maer 't en kan geenen horfel vangen.

Als m'er niet wel op en let.

Alfoo d'Heer Amelis Pietersen , Secretaris van Punnerende , op de vergaderinge van de Groot-Mog. Heeren Staten van Hollant ende Weft-Vrieslant , in
Junio leftleden (1632?) my bekent hadde gemaeckt , als dat een fijn welbekende orient de ghefchiedenisfe boven verhaelt ghefien , en den palinck noch
levendigh uytten beck van den reygher (nu verftickt fijnde) getrocken hadde, met verklaer, dat by oordeelde foo een vreemt gheval, in der waerheyt
ghefchiet , weerdigh te fijit , om in eenighe poetifche bedenckingh to pasfe gebracht te werden: foo heb ick (om redenen voorfchreven) tot hetfelve gheval
hier een plaetfe ende plate willen vergnnuen, te meer dewijle op hetfelve menigfuldighe fpreeckwoorden konnen werden ghepaft, en daeruyt verfcheyden
leerftucken konnen werden getogen. Als vooreerft : dat men niet meer en moet foecken aen te grijpen , als men kan omvaemen. Ten tweeden: datmen dient
te wicken alcer te waghen , en eerft to wetten , aleer te fnijden. En ten derden dat wed Cadmus-victorien gevochten werden, die beyde de partyen fchadelick
fljn , en dat oock fomwijlen twee, te fames in twift en oneenigheyt vallende , aen een derde het voordeel van hun beyden doen ghenieten. Hoe het fy, en hoe
ghy dit tot uwen voordeel opneemt , lefer,, de voorfchreven Heer Secretaris is oorfake van defe bedenekinge , door de openinge by hem hieraf ghedaen.
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AL WIE MAER SELDEN KEMT SIJN HAER , DIE WORT'ER GROOTE PIJN GEWAER.
QUI SE PEIGNE PEU SOUVENT, A BIEN DE PEINE EN SE PEIGNANT.
Ilet Vrou-menfch, dat fich kemt, fpreeckt:

Mocht ick niet voor dit werck met goede reden fchromen?
Mijn hair is ganfch verwert ; hoe is'er door te komen P
Mijn hooft dat is geftelt gelijck een eenfaem wont ,
Dat niet en wort begaen , en noyt en is gebout.
Och ! had ick na den eyfch mijn vlechten onderhouwen,
Soo gingh 't my heden wel , gelijck de nette vrouwen ;
Maer nu lijd' ick verdriet, om dat'er nimmer kam,
By-naeft van al het jaer,, my op het hooft en quam.
Nu fitt' ick Kier en klaegh , onfeker wat te maken ,
Onfeker wat te doen , of wat te fullen raken :
Al waer ick ben geweeft, of waer ick komen fal
Daer ftuyt het gladt yvoir,, en hapert over-al.
Nochtans het moet'er deur,, ick trecke door de vlechten ;
Want met een fachten kam en is'et niet te rechten.
't Is reden , dat hy fucht en groote pijne lijdt ,
Die noyt fijn hooft en kemt , of niet ter rechter tijt.

I

Wel, ghy die mijn verdriet met oogen kunt bemerken ,
Leert uyt eens anders leet uw eygen hooft bewerken :
Kemt, kemt u menighmael, en niet het hair alleen ,
Maer oock dat binnen fchuylt, tot aen het innigh been :
Kemt uw verwrongen hert , en uw verbofte 'Innen ,
En maeckt doch over-al een reynen gront te winnen ;
Want hy, wiens hooft en hert eens wel gereddet zijn,
Al kemt hy menighmael , hy kemt hem fonder pijn :
Maer die het fondigh hair laet wilt daer henen wasfen ,
En weet fich naderhant geen kamme toe te pasfen ;
Want al wat hy geraeckt, daer is een vuyle nett ,
Ghy, kemt dan alle daegh, dat is de leden belt.
Het landt dat moet gewis met diftels over-wasfen ,
Daer niemant in en ploeght , of op en plach te pasfen :
De menfch wort voor gewis verwoeft in fijn gemoet ,
Die over fijn bedrijf geen onderfoeck en doet.

235
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Netter!. Korte rekeningen , lange vrientfchap.

De keerfe die voorgaet, die licht heft.
Ruft maeckt roeft.

Lae. Principiis obfta ; fern medicine paratur ,
Cam mala per longas invaluere moras. Ovid. 1. Rein. Am.

Ovid. 5. Trill. 12.
Adde , quid ingenium longs rubigine lwfum

Het ware goet, dat een yder menfche, als hy des morgens fijn hooft kemt ,
even door het lichamelijk kemmen indachtigh werde , mede alsdan fich inwendelick to fuyveren , en fijn herte als te kemmen van alle verdraeyde
en verwrongen invallen , die hy in fijn gemoet mochte gewaer geworden
zijn; want indien wy ons felfs oordeelden , wy en fouden niet veroordeelt worden,
1 Cor. 11. 31. Ick fchame my dickmaels mijnder, , als ick lefe hoe ernftigh
hier in eenige Heydenfche Philofophen geweeft zijn, die geduerighlicken niet
af en lieten hare leerlingen in te feherpen datfe yder dagh haer felven
hadden af to vragen , en rekeninge aen haer gemoet to geven, wat gebreck
datfe dien dagh in haer genefen hadden, wat quaet fy hadden tegengeftaen , en in wat deel fy haer verbetert vonden.

Torpet: & eft multi , quim fuit ante, minus.
Fertilis , asfiduo fi non renovetur aratro ,
Nil, nifi cum fpinis gramen , habebit ager.
Tempore qui longo fteterit , male curet: & inter
Careeribus misfos ultimus ibit equus.
Vertitur in tenerain cariem , rimifque dehifeit ,
Si qua din folitis rymba vacavit aquis.

rata aped Geer. in Sen.ectide.
Pythagormorum inure, quid quoque die dixerim , audierim, egerim , cornmemoro vefperi.

Seneca 3. de Ird, cap. 36.
Faviebat hoc quotidie Sestius, ut confummato die, cum fe ad nocturnam quietem
recepisfet , interrogaret animum from , quod hodie malum tuum fanafti ? eM vitio

Lat. Intemperans ager crudelem facit medicum.
— Venienti occurrite morbo. Peri

obftitifti? gull parte rnelior es? Vid. feqq.

Horat. 1. Sat. 3.
— Denique teipfum

Ital. Fin che'l male frac°, bifogna rimediarvi.

Concute, num qua tibi vitiorum infeverit olim
Nature., ant etiam confuetudo mala , namque

Frans. Chemins pen frequentez deviennent herbue.

Neglectis urenda Mix innafeitur agris.
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DE TIJT DIE GAET, DE DOOT DIE KOMT.
IL TlEMPO A A, LA MORTE VIENE,

Al die bier opter aerden leeft ,
En 't vleyfch tot luften overgeeft ,
Koomt , fiet dit lefte Sinne-beelt ,
Terwijl ghy met uw ziele fpeelt ;
Koomt , fiefet met een diep gepeys ,
Want 't is de ftant van alle vleys :
Daer is geen vorft, geen hooge macht,
Daer is geen flaef foo kleyn geacht ,
Daer is geen huys-man op het lant ,
Geen visfcher aen het dorre ftrant ,
Geen krijgsman die den degen voert ,
Geen kroner die op winfte loert ,
Geen menfehe , vie het wefen niach,
Die oyt of fon of inane fach,
Geen man, geen maeght, geen echte wijf,
Of (lit en paft op haer bedrijf.
Dus wie bet zy, of wat hy doet,
Die fegge ftaegh in fijn gemoet
Mijn ziel! hoe, zijt ghy niet befchroomt?
De Tijt die gaet, de Doot die koomt.
Dit is een woort van groote kracht,
Indict' bet reek wort overdacht ,
Het is een breydel voor de ziel ,
Op datfe noyt in fonden viel ;

Want wie fal hellen na het quaet ,
Als hem de doot voor oogen ftaet ?
Wel ghy, die noch in uwen tijt
Hier met uw aertfehe leden ftrijt ,
Gaet , hecht clit vaft in uw gepeys,
En toomt alfoo het dertel vleys.
Is ieniant hier in defe ftadt
Door vuyle luften op-gevat ,
Of door de jonckheyt om-gevoert ,
Die op fijns naeften vrouwe loert ,
Of op fijn buyrmans dochter let,
Om haer te krijgen in het net ;
0 die , eer dat hy dieper gae ,
En voider in bet wilde flae ,
Die beelde Lich dit fchou-fpel in ,
En fegge met een rijpen fin :
Mijn ziel! hoe, zijt ghy niet befchroomt?
De Tijt die gaet, de Doot die koomt.
Indien dat u de wraeck-fucht quelt,
En uw gemoet in roere ftelt ,
Of dat gliy, door een ouden haet,
Van nijt en fpijt als fwanger gaet ,
En denckt, uyt enekel onverdult ,
Hoe ghy uw vyant krencken fult ;

Ey, toomt een weynigh uw gebreck,
En gaet in eenigh ftil vertreek,
En feght daer met een rijp gemoet,
En feght daer uyt een fedigh bloet:
Mijn ziel! hoe, zijt ghy niet befchroomt?
De Tijt die gaet, de Doot die koomt.
Indien'er is een weeligh gaff ,
Die flechts maer op fijn mont en paft,
En geen foo lieven dingh en weet
Als hoe men braft en lecker eet ,
Of fchier geduerigh pooght te fijn
By mal gefelfchap in den wijn ,
Of daer men met de fchijven klapt ,
En niet als malle dingen fnapt ,
Ja, fchier noyt eenigh woort en feyt,
Als dat tot vuyle tochten leyt ;
Dies bidd' ick, wat ick bidden mach,
Dat hy, een uyrcken voor den dach ,
Wanneer de dampen van den wijn
Hem uyt het breyn vertrocken fijn,
Dat by dan in fijn boefem gae ,
En eens ter degen over-flae,
Hoe dat fijn koftelijcke tijt
Dus ongevoeligh henen glijt ,
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Ja , als een arent henen vlucht ,

En fegge dan met diep gefucht :
Mijn ziel! hoe, zijt ghy niet befchroomt?
De Tijt die gaet, de Doot die koomt.
Indien dat u de malle pracht
Wil brengen onder hare macht ,
En dat de luft van moy te gaen
Uw herte vult met enckel waen ,
Soo dat uw kleet meeft alien dagh
Geftelt is nae den nieuwen flagh ,
En komt dan ftrijcken over ftraet ,
Gelijck een paeu daer henen gaet
Als by fijn veeren fteeckt om hoogh ,
En toont ons menigh glinfter-oogh ;
Ey lieve, let op uw bedrijf,,
Ey, let doch op uw nietigh lijf,,
En feght : wat gaet ons menfchen aen
Soo ganfch te leven nae den waen ?
Mijn ziel! hoe, zijt ghy niet befchroomt?
De Tijt die gaet, de Doot die koomt.
Is in uw hant onwettigh goet,
Dat leyt en wroeght ' op uw gemoet ,
Dat u tot aen het herte knaeght ,
En dickmael ganfche nachten plaeght,
Dat u tot in de ziele bijt ,
Oock dickmaels op uw foetfte tijt ,
En dat ghy des al niet-te-min
Blijft hangen aen het vuyl gewin ;
Soo Itort u neder voor den Heer ,
En opent daer uw innigh zeer ,
En bidt hem dat u meerder kracht
Van boven werde toe-gebracht.
Op dat ghy, door een nieuwe jeught ,
Den ftrijt ten leften winnen meught ;
Maer neemt oock dan tot uwer baet
Het beelt dat hier gefchildert ftaet,
En feght met diep-gegronde tael ,
Ja , feght het veel en menighmael :
Mijn ziel! hoe, zijt ghy niet befchroomt?
De Tijt die gaet , de Doot die koomt.
Ten leften , vrienden in 't genieen
Die noch het leven hebt te leen
Van God ons aller Opper-Heer ,
Leeft , leeft voortaen tot fijner eer,,
Gaet , eygent hem uw ganfch bedrijf ,
Uw ziele met uw nietigh lijf ;
Maer foo ghy noch den vleefche leeft,
En u de fonden over-geeft ,
Of immers niet genoegh en ftrijt ,
Maer dienftbaer aen de werelt zijt ,
Soo flaet u vry dan optc borft ,
Tot dat ghy naer het eeuwigh dorft ;
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En berft oock vry in tranen uyt ,
En maeckt geduerigh dit befluyt :
Mijn ziel! hoe, zijt ghy niet befchroomt?
De Tijt die gaet, de Doot die koomt.

non amplius reverti; die revertenti: potes non exire.

Sen. Ep. 49.
Ronfard. 5. Od. 15.
Nous ne tenons en noftre main
Le joar qui felt le lendemain:
La vie n'a point d'asfeurance ;
Et pendant que nous defirons
La favour des Roys, nous mourons

En voeglif er dan by

Al wat een werelts hert kan vinden of
bedencken ,
Al wat de werelt felfs kan aen de
werelt fchencken
Dat fcheyt fich altemael van onfe leden af,
Wanneer men kout en ftijf zijght in
het duyfter graf.
Tusfchen twee gefette palen ,
Dat is : tusfchen dach en nacht ,
Wort ons leven door-gebracht :
Siet , hoe dat wy neder-dalen
Eer het iemant feggen kan ;
Oock dit woort dat gaet'er van :

Au milieu de noftre efperance.
Il ne fait rien , qui commence bNn , & ne finit.
La vita it fine, e'l di loda la fera.
Al fin Loa la vida , y a la tarda Loa it ibis.
A fin louua a vide, e a tarde Lonna o dia.
11 fin fa it tutto.
La fin fait tout.
Exitus seta probat -- Ovid.
II n'y a Ii fort it efcorcher, que la queue.
Mal commence, qui bien n'acheve.
Is ' t eynde goet, foo is ' t al goet.

Eerlijck , wel beginnen :
Heerlijck, wel eindigen.
Au foir lone l'ouvrier,
Au matin l'hoftelier.

Ovid. 3. Met. -- Scilicet ultima femper
Expeetanda dies homini eft: dicique beatus
Ante obitum ncmo fupremaque funera debet.

Juven. Sat. 10. — Crcefum vox jufti facunda Solonis
Refpicere ad longs; jusfit fpatia ultima vita:.

Solon per Aufon.
Tusfehen dooyeu ende vriefen,

Dico tune beatam vitam, dim peracta fata fiat.

Ronfard:

Is ' t dat wy den tijt verliefen.

Jamais l'homme avant qu'il meure,
Ne demeure
Bien-heureux parfaitement:
Tudiours avec Ia triftesfe

Ces chores font bien feantes, plaifantes u voir, &

La liesfe

dignes d'eftre cheries & honorees par celuy qui les

Se mefle fecrettement.

contemple:

Rob. Gamier :

Un jeune faiuct,
Un vieux martyr,

Perfonne devant qu'eftre mort

Un foldat religieux ,

Heureux on ne pent dire:

Un homme d'eftat confcientieux ,

A celuy feul qu'efteint la mort

Un grand feigneur courtois,

Fortune ne pent nuire.

Ronfard:

Un homme docte humble ,

Un beau mourir toute Ia vie honore.

Une femme fans babil,

Mem:

Un compagnon allegre fans vanite,

Belle fin fait, qui s'amende en vivant.

Un amy qui par honneurs ne pent eftre change,

D. Heinfius:

Un malade joyeux,
Une ame delaisfant le corps avec asfeura nee & confolation.

Jof.

Sainct. Obfervat.
From the wombe
To the tombe.

La mort n'a point de calendrier,
De doot en kent geen almanack.
Doppo it giuoco coil va nel facco it re, conic la

De kruyden, in den tuyn, en bloemen, die verdwijnen,
En rijfen weder op, de rancken van de wijnen
Die komen weder voort : de goude Sou die ftaet
Soo dickwils weder op , als by te bedde gaet.
Maer wy, naer dat wy zijn met tranen eons begoten,
Gefcheyden van der aerd' , en in een kift gefloten,
Wy blyven daer wy zijn, wy . liggen altijt neer,
Vernagen van de doot, en keeren nimmer weer.

En to fante pas ne te fie;
La mort a coup ravit la vie.

Defelce :

Contre la mort

N'y a confort.
Al mal mortale ne Medico, ne medicina vale.
Es hilfft nicht wol fpannen fonderu wol abfeliiesten.
Qui a craint la mort en fa vie, la craindra inoi s
en fa mort.
Moriendum certe eft, & id incertum an eo ipfo die.

Cic. de Senect.
Quis fcit an adjicient hodiernrc craftina fummm
Tempora Dii fuperi. Horat.

4. Od. 7.

Die tibi dormituro : potes non expergifci; die caperrecto: potes non dormire amplius; die exeunti; potes

Het level' is een 'floret, daerin wy fijn geboren ,
vreucht in onfen tijt en vroolickheit t'oorboren;
Wie meeft koopt voor fijn gelt, en heft den tijt befteet,
Die hem gegeven is, betoont , dat by meeft weet.

Om
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Ick hebbe goet gevonden, goetgunftige Landsheclen ; bier by te voegen eenige Sin-fprencken
uyt het Oude ende Nieuwe Teftament. Maer verftaet bier, door een Sin-fpreucke ofte Spreeck-woort,
een maniere van feggen die den Lefer ofte boorder, door redenen oneygentlicken gefproken,
in-leyt tot een fake, die eygentlick moet verftaan
worden.
UYT HET DUDE TESTAMENT.
Dent. 22. 10.
Non arabis cum bore & afino fimul.
Id eft:
Ne lidelis cum infideli connubio jungatur. 2 Cor.

Id eft :

Joan. 10. 1.

Morino leoni etiam lepores infultant.

Qui non intrat per oftium , fur eft.

Een levendige hoot is beter als een doode lecu.
Waer mede schijnt na-buerigh te zijn het Nederlandts fpreeck-woort :
Een ouden wolf ryen de kraeyen.

Wie door de deure niet in en pet, is een dief.

Ghy en fult niet ackeren met een os, en een
ezel te famen.
Dat is:
Geloovige met ongeloovige, reyne met onkuyfche,
goede met boofe te verfellen, en dient niet, 2 Ger.
0. 14. Ofte: men en moet van dat ongelijck van
aert is, geen gelijke werekinge verwachten.
Non ligabis os bovis terentis in area fruges tugs,

Dtut. 25. 4. explicat & applicat Paul. 1 Corinth. 9. 9.

Ghy en fult den os, die dorft, den musl niet
toehiuden.
Dit went uytgeleyt, en te parse gebracht by
den Apoftel Paulus, 1 Cot. 9. ver/'. 9. 10.
De comedente exivit cibus, de forti dulcedo. Jud. 4. 14.
Inter alia de Chrifto hmc dici posfe asferit Auguftines Sum. 108. De edente, inquit, id eft, de morte ,
gate omnia confumit, exivit cibus, id eft: Ille qui dicit :
Ego fum paths virus, qui de cmlo defeendit. &c.

Spijfe gingh van den eter, en foetigheyt van
den ftereken. Richter. 14. 14.
Auguftinus dust ender andere dit op den Heere
Chriftus: van den Eter (feyt hy) dat is, van de
Doot, die bet al verteert, is fpijfe gcgaen: dat
is: Hy felfs die gefeyt heeft: Ick ben het broot
des levens, &c.

Waer een doot lichaem is, daer verfamelen
d'arenden.

Id eft:

Match. 7. 6.

Exhibe te femper purum ac immaculatum.

Nolite dare fanctum canibus.

Laet uwe kleederen alter wegen wit zijn.
Dat is:
Stel u altijdt reyn en oprechtelicken voor.

En geeft bet heylige den honden niet.

Murcia morientes perdunt fuavitatem unguenti. Ee-

taco- faccharum.
Stof fal der flangen broot zijn.

Wat uyt vleefch geboren is, dat is vleefeli.
Matlh. 9. 12.

Id eft:

Non eft opus medico valentibus.

Rem parvam neglectam, magnam posfe corrumf ere.

Die gefont zijn, en hoeven geenen Medecijn
meefter.

De fchadelicke vliegen bederven de goede falve.
Dat is:
Kleyne dingen verwaerlooft, konnen ooek aan
groote hinder en nadeel doen.
Qui disfipat fepem, mordebit cum coluber. Fcclef. 10. 8,
Id eft:

Lee. 6. 44.
Arbor ex fructu fuo cognofeitur.

De boom wort uyt fijn vrucht bekent.
2 Cor. 6. 10.
Nihil habentes , & omnia posfidentes.

Malum in autorem recidere.

Wie den tuyn verbreeckt, dien fal een flange fteken.
Dat is:
Dat quaet voor-ftel veeltijts fijn eygen aendryver op 't hooft valt.

Niet hebbende, en alle dingh befittende.
2 Corint. 4. 7.
Thefaurus in vafculis fictilibus.

Schat in aerde vaten.
Match. 7. 5.

Leo in via. Proy. 26. 13.

Eijce primum trabem ex oculo too.

De luye fpreeekt: daer is een leeu opten wege.

Werpt derft den balek uyt uw eygen ooghe.

Qui obfervat ventum, non feminat : & qui confident

Joan. 10. 13.

nubes , nunquam metet. Eeelef. 11. 4.

Mercenarius fugit.

Idem eft cum Xerxis fententia:

Een buerlingh vliet.

Non omnia reformides, inquiebat ille , nec lingula

Match. 5. 15.

perreque confideres: nam II velis in rerum confultatione
omnia perinde confidence, nunquam aliquid efficies.
Wie op den wint achtet, en faeyt niet: ends

Lucerna ne fub modio.
En

wie

op de woleken fiet, en maeyt niet.
Dat is
(Ms Xerxes eens feyde): En weeft niet vrees•
achtigh in alles, en fljmelt niet op yder dingh;
want foo ghy in eenigb dingh alles wilt uytpluyfen,
ghy en fult noyt yet uytrechten.

ftelt geen licht onder eene korenmate.
Meth. 15. 14.
Si evens cmcum ducit, &c.

Indien de een blinds den anderen leyt, foo fullen Cy beyde in de gracht vallen.
Joan. 1. 5.
Lux in tenebris lucet.

Het licht fchijnt in de duyfternisfe.

Jeron. 9. 21.

Hatt& 8. 20.

Afcendit more per feneftras noftras.

Vulpes foveas habent.

Id eft :

Vosfen hebben holen.

Id eft:
Similes babent labra lactucas: da paleas bovi, pfit-

Joan. 3. 6.
Ex came caro.

clef. 10. 1.

Serpenti pulvis pants erit. Gen. 3. 14. & alibi spud
Efaiam Prophetam.

Match. 24. 28.
Ubicumque cadaver, ibi & aquilm.

Omuia tempore lint veftimenta tua candida. &clef. 9. 8.

6. 14. Yet , ne boni cum malts focietatem
Vel, ne paria ab imparibus exigantur.
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Per fenfus eorporis, oculos & aures prmfertim , ingre-

Luc. 4. 23.

ditur peccatum.

Medice, cura te ipfum.

Salaet nae de lippen: kaf aen den os, fuycker
aen de papegaey.

De doot is tot onfe venfteren ingevallen.
Dat is :
De fonde komt in oils, door onfe uyterlicke
finnen, te we g en: oogen en ooren.

Anima faturata calcabit favum.

Ezech. 16. 44.

Match. 3. 10.

Id eft:

Sicut mater, ita & filia.

Jam feeuris ad radicem arboris pofita eft.

Saturo nil fapit. Proc. 27. 7.

Soo de moaner is, foo is de dochter.

Dat is:

Geneef - meefter , heelt u felven.
Talk. 4. 24.
Nemo Propheta in patria.
Geen

Propheet aengenaem in fijn Vaderlant.

De bijle is aen den wortel des boo

us

UYT HET NIEUWE TESTAMENT.
Match. 10. 16.

Galat. 6. 7.

Id eft :

Prudentes ficut ferpentes: fimplices ut columbre.

Qum feminaverit homo, metet.

Malorum principijs obftandum.

ons de kleyne vosfen, die de wijnbergen bederven.
't Wil feggen, dat alle quaet in fijn beginfelen
dient geftuyt te werden.
Vaught

geleyt.

2 Cor. 9. 6.

voile ziele treet wel op honigh-feem.
Dat is:
Als de muys vol is, dan is'et, meal bitter.
Capite vulpes parvulas. Cant. 2. 15.
Een

Qui parch feminat, parch metet.

Voorfielttigh

als flangen, eenvoudigh als duyven.
Maith. 12. 30.

Qui non colligit, difpargit.

Wie niet en vergadert die verstroyt.
Joan. 4. 37.

Ecclef. 9. 4.

Alius feminat, alms metit.

Mellor eft Canis virus leone mortuo.

D'eene faeyt, d'andere maeyt.

Wie fpaerlick faeyt, fal fpaerlick maeyen.

Wat de

menfche fal gefaeyt hebben, dat fal hy

maeyen.
Matt& 12. 20.
Arandinem quasfatam non confringet, & linum fumigans non extinguet.

Het gekreuckte riet fal hy niet breken, 't roockende vlas fal by niet nyt-blusfen.
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Wort iemant fleck, of krijght by pijn,
Eerft Godt, en dan den medecijn.
Met menfchen niet, in tijt van peft,
Met Godt veel fpreken acht ick belt.
Het is gefont voor ziel en lijf,
Elck een fijn glas, en elck fijn wijf,
II fangue, una vita l'anno:
II bagno, una volta it mefe:
II mangiare, una volta it giorno.
In het jaer eens bloet gelaten,
In de maent eens in het bat:
En noch fou 't my kunuen baten,
Soo ick maer .eens dacghs en at.
Hebt gby misfebien geen medecijn,
Soo laet dit uw genees-dranek zijn:
Eet, drinckt, en teelt noyt fonder luft,
En ftelt voor al uw hert geruft.
Wie veel frneert de borft,
En drinckt fonder dorft,
En kuft fonder luft ,
En eet fonder honger ,
Die fterft des te jonger.
Vefti caldo, mangia poco,
Revi asfai, the viverai.

15w kleet fy warm,
Noyt vollen darm,
En flaep met mater;
Dat fal u baten.
Qui pen mange, pro p mange;
Et qui prou mange, pea mange.

Irk wil , Lefer, datje went :
By eet veel, die weynigh eet.
piffle boneftement,
Et foupe fobrement,
To vivras longuement.

's middagbs hartigh, of ombijt,
En wacht alfoo den avont-tijt,
Maer biet dan weynigh aen den mont ;
Soo blijfje langen tijt gefont.
II ne fe garde pas Wen, qui ne fe garde tousiours.
Die hem na de kunft wil wachten,
Moet ftaegh op fijn leven achten.
Qui vent vivre longuement,
Dolt donner le cul au vent.
Eet

Wilje laugh en luftigh leven,
Aen den eers dient wint gegeven.

En loopt niet als een liont,
Soo. blijfje laugh gefont.

Soubs un arbre de noyer

Sapientis facilis virtue.
Lichte fpijfe

Garde toy de te couchcr.

Is voor de wijfe.

Geeft u simmer in den droom
Onder eenen note-boom.

Quod fapit, nutrit.

't Zy bitter, of foet,
Wat fmaeckt, dat voet.

Du matin les monts,
Du foir les fonts.

Voor nacbt in, voor daegh

Joye & courage
ant.

Font beau vifage.

T,a mano al petto,

Les gourmans

La gamba al letto.

Font leer fosfes A tous leur dens.

Is'er mangel nen uw haut,
Hangt den arrem in een bant ;
Maer foo aen uw been iet let,
Legt dat neder in het bedt.
Een nieu buys laet bewoonen :
Het eerfte jaer door uw vyant,
Het tweede jaer door uw vrient,
Het derde jaer door u felfs.

Die veel wil weten,
Moet luttel eten.
Die weynigh eet, en minder drinckt,
Die is'et die de luften dwinght.
Voluptatum ufurre, morhi.

Uyt luft
Onruft.
Qui bien mange, fiante, & dort,
Ne doit encor craindre la mort.

Le malade dolt dormir quand it peat,
S'il no dort quand le medecin vent.

Als u de flaep niet by wil zijn,
Na wille van den medicijn;
Soo maeck ten minften datje ruft,
Wanneer 't uw fiecke leden luft.
Les premiers & les derniers froids font les plus dangercux.

D'eerfte koude, en oock de lefte,
Zijn to mijden als de pefte.
Coucher de nuict, du matin feoir,
Droit A midy, alter au foir.

Die wel eet, wel loft, wel ruft,
Heeft noch tot de doot geen luft.
Qui vent bien vivre,
Ne s'enyvre.

Wilt ghy'er fomtijts een glaesjen op fetter,
't Is wel, mijn vrient, maer drooght uw nettee
Tanis & aqua naturm fatisfaciont.

Hebje water, hebje broot,
Klaeght dan Met van hongers noot.
Un ponce de pain remet Fame en fa place.

hebje brunt,
Een duympjen groot,
Ghy hebt geen noot
Noch voor tic loot.

Vrient,

's Nachts liggen, 's middaghs ftaen,
's Morgens fitten, 's avonts gaen.
Arnie me yo caliente,
riafe la gente.

'k Laet een ydcr my begeeken,
Magh ick my flechts warrem deeken.
Apres le ]wire & le repas,
Le dormir fain ne trouveras.

Na veel fpijs en groote droncken,
Gaet terftont niet leggen ronckeu.
Pone gulre metas, ut fit tibi longior ietas.
Biet weynigh aen den mont,
Oeffent u t'aller ftont,

--

Cum fale panis

Latrantem f:omaehum bene leniet. Ifor.

Hebje luft, foo is't al goet,
Honger maeckt raeu boonen foet.
Jejunus ftomaclus rub vulgaria temnit. Iforat.
l'Alino c'ha fame,
Mangia d'ogni ftrame.

Wanneer een efel honger heeft,
Hy eet al wat fijn meefter geeft.
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A bon gouft & faim,

Le premier an qu'on fe marie,

N'y a mauvais pain.

On a le ton; ou maladie.
Het eerfte jaertjen dat men trout,
So wort men kortfigh, of verkout.
Dit vont ick leftnmel eens gefchreven :
Hoe fehoonder vrouw, hoe korter leven.
Qui eft malade de follie,

Ineunditas victus eft in defiderio, non in fatietate.
Immodicus cibus animo & corpori nocet.
Suypen en vreten

Doet luttel weten.
Faute de chappon,
Pain & oignon.

wilt-braet o kapoen,
Soo cet dan moes, of ander groen;
Dat kan oock lege magen voen.
TIebt ghy geen

Qui vent eftre fain,
Doit mourir de faim.

veel,
Wat het proeft is bittermeel.
Eet het muyfjen wat te

Qui

11 meurt plus d'enfans de trop manger, que de faim.

kinders zijnder van vreten bedorven,
Als'er van honger oyt zijn geftorven.
Meer

Chi non fa come Foca,
La fua vitae breve, o poca.

doet gelijck de gans,
Om laugh te leven weynigh kans.
Om defe Italiaensche fpreucke recht te verflaen, foo dient men indacbtigh to wefen dit
nederlants fpreeck woort:
Hy doet niet als eten en fchijten, by flacht de
Die niet en

Die fullen al

heeft fotte kueren,

fiju leven dueren.

A mal the non tine cura,
Es locura.

Is'er iemaut fot geboren,
Wat by meeftert, 't is verloren
Le mal de l'ceil, it faut panfer du coudo.
id eft:
ne le faut toucher.

Hebt ghy een quaet of vierigh oogh,
Verbindt het met den elleboogh.
Dat is gefeyt : Men dient'et ftil te laten, en
niet te raken.
Die vijftigh jaer out is, dient weer no, en
kusfen te Tien, als na een haes.
De eerfte in het rijs,
De tweed' op het ijs,
Dc derd' aen den dis,
Dit houdt men dat belt is.
Fievres automnelles,
Longues ou mortelles.
Langhe fieckten in den hcrft,

Soo men daer niet af en fteert.

graeu ganfen.

Qui eft malade au mois de May,
CM vu a letto fenza cena,
Tutta la notte fr dimena.
Wie fonder eten gaat te bedt,
Die wort van flapen light belet.
Part op geen droom, bet is bedrogh;
Soo is't geweeft, foo is'et nod.

Tont l'an demeure fain & gay.
Die fieli in Mey niet wel en vont,
Is

veeltijts al het jaer gefont.
Ton ills repeu, & mal veftu:
Ta fille veftue, & mal repeue.

Geeft aen uw foon veel in den darm,

geeft hem weynigh aen den arm;
dochters aen den arrent veel,
En fpaert'et liever uytte keel.

Quand jeune veille, & vieil dart,

Maer

C'eft figne de prochaine mart.

Geeft

lieden niet en flapen,
En oude lieden niet en waken,
Sy konnen 't bey niet langhe maken.
Als jonghe

Tons les mois qui n'ont point R,
Laisfe la femme, & prens le verve.

ghy geen R viudt in de maent,
Soo weet, dat ghy dan wort vermaent,
Dat u geen vrouwe, maer een glas
Voor uw gefontheyt komt te pas.
Als

Les Caniculaires font le carefme des mariez.
Qui tard fe couche, & fe leve matin,
11 pourroit Bien toft voir fa fin.

laet te bedde gaeu,
Kan na den regel niet beftaen.
Vroegh op, en

Dos au feu, pan fe h la table.

buyck aen tafel,
En in de hart een goede wafel;
Vrient fooje dat niet lijden meugt,
Soo is 't gedaen met uwe jeugt.
Den nigh aen ' t vier, den

La recheute eft plus dangereufe, que la maladie.
Die op een nieu in fieckte flaet,

Is

flimmer als van 't eerfte quaet.

Novo medico, novo ecemiterio eft opus.
Een jonghe oye, een ouden ram,
Dat vie] wel binnens jaers een lam.
Laver souvent les mains, rarement les pieds, ct la
tefte jamais.
Waft

uw handen, waft uw tauden

Dickwils, want het is a goet:
Maer waft felden uwen voet.
Doch wat immer u gefchiet,
Waft uw hooft fijn leven Diet.
Lever
fix,
Difuer a dix,
Souper a lix,
Font l'homrne vivre dix-foil dix.
Dit is u les:
Staet op te fes,

Dormir en haut

En eet ten tiencn,

Un trefor vaut.

Het fal u dienen:

Neemt uwe flaep-plaets boven,

En weer te fes

Ghy fult u des beloven.

Soo treckt uw mes,

Viande bien mafehee
Eft a demy diger6e.

Spijs wel geknout,
Is haeft verdout,

VAN 'T VOEDTSEL EN SPIJSE IN HET
BYSONDER.

Ne s'en guerit toute fa vie.
Wie uytten aert

fe
vent
guerir
Les beuveurs d'eau n'ont jamais befoing des pieds

(Fan troy.

Zijt ghy verbrant
Aen voet of hant,
Gaet totte viam
Daer 't quaet af quam.

En flaept ten tienen,
Het fal u dienen.
Quand-on eft brulle, it fe faut approeher du feu de
la partie brulVe.

Ey van een uyr,
Broot van een dagh,
Meel van een weeck,
Biggen van een maent,
Gans van drie,
Wijn van een jaer,
Vifeh van tien,
Een maegt van twintigh,
Een orient van hondert.
Een Brabauts fehaep,
Fen Gelderschen os,
Een Vlaemfehe kapoen,
Een Vriefche koey.
Aitle de perdrix, cuisfe de chapon,
Queue de poisfon, tefte de faumon.
Cuisfes font bonnes, quand les aides font mangoes.
Vrienden,

zijt ghy tafel-wijs,

Eet de vleugels van ' t patrijs,

het hooft,
Sooje Lecker-tongh gelooft,
Van den kabeljaeu de fteert,
Die is vry wel etens weert,
Voorts de leaden van 't konijn,
En den horingh van het fwijn,
En de dyen van het hoen,
Ghy en fult niet qualick doen.
Van den fallem eet

Pain change,
Et yin aceouftumi%

Veraudert broot, en oude wijn,
Is voor gefonde medecijn.
II perfico vuol it vino, e'l figo Papua.
De vijgh ey ft water, perfick wijn;

Soo moet dat ooft gegeten zijn.
L'huile eft meilleur au commencement, le vin au
milieu, & le mid it la fin.
De oly is in 't eerfte belt,
En honich op het alder-left ;
Maer wat'er heeft, den naem van wijn,
Sal in het midden beter zijn.
Tn falata hen lavata, poco aceto, ben ogliata.
Volght defen raet
Doet op falaet
Niet veel azijn,
Maer weI (wat) wijn;
Doch niet en fchout
Oly en lout.
Schape-kaes, koeye-boter, geyte-melek,
Dat is goede koft voor elek.
Boucher le nez, & manger la perdrix.

Zijt ghy weyts, en niet te vijs,
Stopt uw neus, en eet patrijs.
Eetj' een ey, foo doet een dronek ;
Eetj ' een appel , doet een fpronek.
Vin the falii, F an ehe veda, formaggio else pia n ga

Neemt bliude kaes en fiende broot,
Dan hebje koft voor hongersnoot;
En hebje dan oock wijn die fpringht,
Soo wortje vrolick alfje drinckt,
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Cane fa carne , pace fa fefee,

Al amico curd it fico ,

Chair fait chair, poisfon fait fon.

Al nemico it perfico.

Eet vleys naer eys,
Soo maeckje vleys;
Maer weet , dat vis
Maer flijm en is.
Carne giovane, e pefche vecchio.
Prijft ouden vis, en jeughdigh vleys,
Soo doeje na den reehten eys.

Send uw vrint vijgen, uw vyant perftcken.
Quattro lone buoni boeconi,
Perfichi , fonghi , fighi , meloni.
II n'eft chair, que de mouton.
Le melancholiquc mange, le bilieux boit, & le pituiteux
dort.

Vin fur laict ,
C'eft fouhait.

Melck op wijn
Dat is fenijn;
Maer wijn op melck
Is goet voor elck.
Eet dat gaer 18 ,
Driuckt dat klaer is,
Spreeckt dat waer is,
Schout dat (waer is,
Trout dat paer is,
Scheert daer hayr is.
Rien fi net,
Qu'un and mollet.

Daer wort geen netter koft bereyt,
Als hoender-eyers verfch geleyt.
Tre cote folio buone al mezzo : it vin, it formaggio ,
e'l pefce.

Il

n'y a meilleur Chirargin, que celuy qui eft Bien balafre
Jenne Medecin , cimetiere bosfu.

Ama con amigo, ni la tengas , ni la des a to vezino.

Id eft:

Laict fur vin,
C'eft venin :

Drie eigenfcbappen , noodigh in de Chirnrgie :
Een valck en oogh ,
Een leeuwen hert,
Een juffers hant,
Eon jonek barbier,, een out medecijn,
Dat dunckt een yder beft te zijn.

Nourrice qui a un amy , ny la prens pour toy , ny

a ton voifin.
Verkies noyt minne voor uw kint,
Wanneerfe vrijt of wort gemint.

donne

Les maladies viennent h cheval, & s'en revont h pied.
Les maux viennent h livres, & s'en revont a onus.
Les maladies viennent en pofte, & s'en retournent

Jenne Advocat , proces perdu.
Jeune Marie, mefnage malotru.
Jenne Heritier,, bien defpendu.
Jenne Procureur , cas mal entendu.
Medicus garrulus aegro fecundus eft morbus.
Qui me vent du mal , me fait blanchir :
Qui me vent du bien , me fait rougir.
Ou n'a jamais bon marche d'un Apoticaire.
Bon fait faigner toute gent,
Quand Chirurgins n'ont point d'argent.

hellement.

De fieckte komt te poft gereden,
Maer gaet to rugh met efels treden.
Souventefois grands perfonnages
N'ont point d'enfans , on point de fages.

Wijfe lieden, malle kinders;
Jonck verloren, luttel hinders.
Een jonge vrou, en ouden wijn,
Die zijn bequaem tot vrolick zijn.
Groote maeltijden bekomen de doctoren beter als
die daer op genoot fijn.

Une heure de May fait perdre les palles couleurs.

Een jongen paep, con ouden aep, een wilder]. beer,
Dat is gefpuys, dat ick in buys niet en begeer.
Les richesfes de pauvres gens
Sont leur enfans.
Entre deux petits, un glorieux ;
Entre deux grands, un lourdaut.
Crudelem rNfedicum intemperans Leger faict.
Fille brunette
Gaye & nette.

Multos morbos multa fercula fecere.

De kaes, de wijn, en oock de vis,
Zijn heft, als 't in het midden is.
Qui dort, it loupe.

11 faut boire
Entre le formage & la poire.

Eetje peer, en eetje kaes,
Drinckje niet, foe zijtghy dwaes.
Apres la poire le vin, ou le preftre.
Apres la pomme
Oncq ne bent homme ,
Apres la poire
Apprefte a boire.

Eetj' een peere , drinckt
Eetj' een appel, fpringt.
Pommes , poires & noix ,
Gaftent la voix.

Appels, noten, en oock peeren,
Sullen aen de ftemme deeren.
Le formage eft fain ,
S'il vient de chiche main.

De kaes, die doet de maege goet,
Maer eetfe niet in overvloet.
Qui yin ne boit apres falade ,
Eft en danger d'eftre malade.

ghy falade fonder wijn,
Ghy ftaet in root om fleck to zijn.

Eet

Poires & femmes fans rutneur ,
Sent en prix & en valour.

die Met en kraken ,
Die houdt men alderbeft to fmakeu.

Peeren en vrouwen

De mauvais grain
Jamais bon pain.
Une pillule fromentine ,
Une dragme fermentine ,
Et la journee d'une geliue,
Eft une bonne medecine.
Le formage pefant , & le pain leger.

Lucbtigh broot, en fware kacs ,
Dat is geen onbillick acs.

Palle couleur,, detir mal accomply.

't Is goet met rapen te reysen, want sy fijn
vroegh voor de poort.

Capo grasfo ,
Cervello magro.

Quand le medicin practique, it repofe : & quand it ne
fait rien , it fe travaille.

Wanneer meeft al de lieden zijn
Bevrijt van korts, en fonder pijn,
Dat's fieckte voor den medecijn.
Quand le jour croift,
Ainfi faict le froid.

Dagen die lengen ,
Dagen die ftreugen.
Daer en quam noyt een muys in 't lant,
Of liet'er wel een gouden tant.
De Meert
Roert haer fteert.
Kock-meeuwen aen 't lant,
Onweer voor de hant.
Tons animaux font medecins.
Honden en fwijuen
Zijn medeeijnen.
Daer gaet meuigh Doctoor after de ploegh.
Stultorum incurata pudor males ulcera celat.

Qui vent avoir la guerifon du mire,
Il eft beloing fon mal dire.

verfwegen pijn
En is geen medecijn;
Verholen quart
En vint geen raet.
Die tot fijn quale raet wil krijgen ,
En meet haer gronden niet verfwijgen.
Moot uw Doctoor uw goetjen erven,
Soo maeckt u veerdigh om to fterven.
Aen Medecijnen en Advocates
En moet men niet verfwegen laten.
Voor

Es goutes le medecin ne volt goute.
Tollere nodofam nefcit Medicina podagram. Ovid.

De groote pijn van 't flerecijn
En paft niet op den Medecijn.

Haleeis falfati vires.
Halec falfatum, crasfum, blancum, grave, latum,
Illud dorfatum, scisfum, perventrificatum,
Huic caput ablatum, sic pellibus excoriatum,
lotus mundatum, dum transis nocte cubatum,
Hoc theriacatum — valet antidotum preciation.
Quod paret optatum potamen largifluatum,
Dans de mane ratum, gutter po tando palatum,
Haustu prostratum, reparat madidatque palatum,
Et caput et pectus deficcat phlegmatisatum,
Dans urination, subito mox deinde cacatum,
Corrigit inflatum stomachum penetrat veteratum.
Hoc medicinatum Laurens fert versificatum.
(Repertum in triclinio Arnoldi, Ducis Gelriae.)

OUDERDOM, SIECKTE, DOOT.
Toont wieje zijt ,
Wanneerje lijt.
La vieillesfe eft un mal defire.

d'aerd' al isfe vaft gegront,
Noyt eenigh menfch geruftheyt vont:
Maer in den Hemel fat na defen,
Schoon dat by draeyt , Bens rufte wefen.
Eer wy wat weten ,
Zijn wy vertleten.
Eer 't boompjen is groot,
Is 't plantertjen doot.
La jnment qui grife , a perdu fes huts.
Het hollen is het peert benomen ,
Wanneer de grijfe hayren komen.
Vrient, foe ghy op uw leerfen pift,
't Is tijt dat ghy uw boeltjen mift.
Soo ghy wilt in rufte fterven,
Laet uw naefte vrienden erven ,
't En waer fy 't te feer verkerven.
Op

SPIEGEL VAN DEN VOORLEDEN EN TEGENWOORDIGEN TIJT.

Eel , arm , en rijck ,
Maeckt de doot gelijek.
Ach ! bleef de menfch voor eeuwigh hier ,
Soo waer by doch een arrem dier.
Wilt op uw lefte ftonden achten ,
Soo fult ghy u van fonden wachten.
Een ziel, die haren Schepper vreeft ,
Houdt die voor een geduerigh feeft.
Vrient , wilt ghy leven met gedult,
Denekt watje waert , en wefen fult;
Denekt vry al dickwils op den dagh,
Die niet een menfch voorby en magh.
Van al dat ick befat , en is my niet gebleven ,
Als dat om Godes wil daer van is weggegeven.
Waer blijdtfchap is in Nuys, is dreef heyt voor de deur,
En veel, na korte vreught, foo komt een laugh getreur.
De bleecke doot
Spaert kleyn noch groot.

Schoon root,
Haeft doot.
Wat iemant rooft , of vint , of erft ,
Hy laet bet al wanneer by fterft.
Laet , als bet God belieft, ons lichaem bier bederven ;
Een, die wel heeft geleeft, en kan niet qualick fterven.
En to fante pas ne te fie,
La mort a coup ravit la vie.

Hoe weyt toch menigh menfch foo breet !
Hoe ftoft het ftof op 't ftof van 't kleet !
Is iemant bleyck , of is by root.
Geen menfch is feker voor de doot.
Fac ea quae moriens facta fuisfe yells.

dat voor uwen fterref-dagh ,
Dat naer de doot u oaten magh.

Doet

Aujourd'huy en fleur,
Remain en pleur.

root ,
Morgen doot.

1Ieflen

945

De dagh van gifter is geleden ,
Soo let doch op den dagh van heden ,
En wilt dien immers wel befteden ;
En wat belanght den dagh van morgen ,
Die is voor 's menfchen oogh verborgen ;
Wilt daerom voor het eynde forgen.
Een koets vol gouts , een kar vol fteens ,
Dat fal bier namaels zijn aleens.
TOT BESLUYT
0 Heere ! laet my dit van uwe gunft verwerven ,
Te leven in gedult, en met vermaeck te fterven !
Als haer de ziel verheft tot God ,
Dan is de werelt enckel fpot.
Voor mijn af-fcheyt , Lefer,, foo vinde ick poet
defe dootkifte met wat bloemkens te befteken , en
daer toe fal dienen de hier na-volgende Prente ,
met ons bedeneken op de felve :

VAN THIEN NIET EEN.

Ghy, die u in den tuyn by wijlen gaet vertreden ,
En wilt niet al den tijt in uwen lust befteden ;
Voedt niet alleen het oogh , of uwen gragen mont,
Maer weet dat ghy oock hier de ziele voeden kont.
Ghy feet de boomen ftaen , ghy feet de boomen groeyen ,
Ghy fietfe naderhant , ghy fietfe luftigh bloeyen ;
I

Ghy fiet , hoe dat de bloem ter aerden neder-fijght ,
En hoe het bloeyfel fet , en teere vruchten krijght :
Maer fiet , een groot getal van dat begon te fpenen ,
Is , ick en weet niet hoe , in korten ftont verdwenen,
Eer dat het leven komt , foo laet het leven af,
Het bloeysfel even felfs , het bloeysfel is het graf.
237

946

D 0 0 T.

Een deel van dat'er blijft lijdt hinder van de wormen ,
Lijdt hinder van de lucht , en van de felle ftormen ;
Lijdt hinder van de mitt , of ander flimme plaegh ,
Soo dat het groot getal vermindert alle daegh.
Noch vint men menighmael , dat in de fchoonfte dagen
Veel vruchten onder-gaen , met innigh vier geflagen ,
Men vint veel fchoon gewas, dat in der haeft verdwijnt,
Oock als de guide Son met helle ftralen fchijnt.
Men vint, dat over-al de fpreeuwen , musfen , kraeyen
Oock met het befte fruyt haer grage jongen paeyen ,
En dat een fnoepers hant oock groene vruchten pluckt ,
da , ganfche tacken breeckt , en van de moeder ruckt.
Men vint noch boven dat, men fiet'et oock gebeuren
Dat van te groote laft de jonge boomen fcheuren :
Geluck en ongeluck dat maeckt de tacken bloot ;
Soo vruchtbaer, weerde ziel, foo vruchtbaer is de doot.
Maer waer toe dit gefeyt? fal iemant mogen vragen ;
Om iet van dit verhael naer huys te mogen dragen :
Het is een even-beelt van onfen broofen ftaet,
En hoe het alle vleefch hier in de werelt gaet.
De boom is 't aerdfche dal, de vruchten fijn de menfchen,
De fon is hartenluft en wat de lieden wenfchen ;
De wint is tegenfpoet, en wat de werelt plaeght ;
De worrem ftil verderf, dat ons geduerigh knaeght ;
De milt is heete pelt , en diergelijcke plagen ,
Die duyfent man gelijck ter aerden konnen dragon ;
Den fnoeper , die het fruyt met harde klippels fchent,
Neemt dien voor oorlogs-volck , tot roof en bloet gewent.
Gaet dit in uw gemoet wat naerder over-leggen ,
Ghy fult ten vollen Tien wat ick begon to feggen ;
Ghy fult uyt dit gepeys bevinden in der daet,
Als dat het alle vleefch gelijck de fruyten gaet :
Befiet , hoe menigh kint , oock eer het is geboren ,
Blijft, ick en weet niet hoe, blijft in de bloem verloren,

Blijft in de moeder felfs , blijft in de fwarte nacht ,
Eer dat het hier, eylaes ! fijn moeder eens belacht.
Hoe menigh aerdigh kint , in plaetfe van te fpelen ,
Gaet met een ftille fucht geheele jaren quelen ,
En t'wijl het ftaet en treurt ontrent de voedtfters fchoot,
Blijft , na een langh verdriet , blijft in der haeften (loot.
Hoe menigh jongelingh wort van de doot vertreden ,
Schoon dat by vrolick is, en van gefonde leden ;
Hoe menigh jonck-gefel wert haeftigh wechgeruckt,
Gelijck men met gewelt onrijpe vruchten pluckt.
Hoe menigh vruchtbaer wijf , in plaetfe van te baron,
Siet haer , en hare vrucht , in 't duyfter henen varen !
Siet, hoe fy, als een boom, van hare Yruchten fcheurt ,
Soo dat fy, en de vrucht te famen, wert betreurt.
Maer dit is kleyn beflagh, en geenfins harde Ilagen,
Indien men went het oogh ontrent de groote plagen
Die God by wijlen fent; ick fegge : dieren tijt,
En krijgh , en fwarte peft, die kleyn noch groot en mijt.
Ach ! dan heeft eerft de doot haer pijlen uyt-gefchoten ,
Dan ligt het ganfche lant met dooden over-goten ,
Met menfchen overdeckt ; foo dat de grootfte man
Geen doot-kilt menigmael , geen graf bekomen k an.
Wie heeft'er niet gehoort , als geenen tijt geleden ,
Van landen fonder volck , van uyt-geputte fteden ,
Soo dat'er niet een menfch by wijlen over-bleef ,
Die, uyt een bleecken mont , een lefte wille fchreef?
Is 't dan, gelijck het is, met ons aldus gelegen,
Soo moet'et yder menfch geduerigh over-wegen;
Wel, let dan, mijn gemoedt! op uwen leften dagh,
Op dat het onfen ftaet ten goede dienen magh.
Stelt, ftelt doch geenfins uyt uw feylen of te fnijden,
En wat het vlees gebiedt met alle vlijt te mijden,
Tot dat ghy veertigh telt of anders vijftigh jaer;
Want feet , van thien niet een en brenght fijn leven daer !

Laet vry uw graf met blijfekap delven,
De doot is 't EYNDE van kaer felven.

MEDEDEELING BETREFFENDE CATS EIGEN EXEMPLAAR VAN ZIJN
SPIEGEL VAN DEN ()UDEN EN NIEUWEN TIJDT ,
1 0 3 2.
Op de Boekverkooping, door de Heeren KEMINK & ZOON,
den 18'e" February 1861 en volgende dagen , gehouden ,
kwam onder N°. 1276 Q, een beschreven exemplaar van
CATS' Spiegel, enz. voor. Om te zien, of het mij wellicht
bij mijn uitgave van den tekst zou kunnen dienen, gaf ik
er order op, en werd het voor weinige stuivers meester.
Daar het vrij veel beschreven, en daarboven voor een
deel met water bevlekt was, ook in een half verganen
perkamenten band hing , had het zeker weinig liefhebbers
gelokt , of aanleiding gegeven, om het wat naauwkeuriger
in te zien. Had men dat gedaan , men zou alras de hand
van den beschrilver herkend, en er die van CATS zelf in
gevonden hebben, van welke zelfs het authoris donna
herkomstig is, dat op den titel prijkt. Het is het exemplaar, dat den dichter gestrekt heeft, om er de bijvoegselen en veranderingen voor latere drukken in aan to geven,
van welke in die drukken echter slechts gedeeltelijk ge-

bruik is gemaakt. Daar ik het boek machtig werd , toen
mijn uitgave van den text des Spiegels nog betrekkelijk
weinig gevorderd was, heb ik er mij van kunnen bedienen
en niet verzuimd, wat in vroegere uitgaven van 't hier
bijgevoegde (in rijmspreuken, en derg.) niet gevonden werd,
getrouwelijk op te nemen en aan te geven. Denkelijk was
het een der eerste exemplaren, uit handen van den boeken plaatdrukker gekomen, zoodat de druk der plaatjens
buitengemeen zuiver en fraai is, en ook daardoor de waarde
van 't aanvankelijk min-oogelijke book verhoogd wordt.
Blijkens het aangehaalde opschrift op den titel heeft CATS
het aan een vriend vereerd , denkelijk denzelfden, wiens
naam (JAC. ROvERIJ) boven aan een der schutbladen , mode
met CATS' eigen hand gesteld is.
Ik maak van de bier gegeven gelegenheid nog gebruik
ter opnemtng der bijgevoegde Spreuken bij 't geen bier
voren reeds afgedrukt was, voor ik het exemplaar erlangde:

Bladz. 647. Lees het Hollansche opschrift (gelijk doorgaans) in rijm :
Vrient, sijdy wijs, Buycht jeughdigh rijs;
Want d'oude ftam Is al te ftram.
En onder de Spreuken nog beide volgende :
Kinderen wel op te trecken
Sijn geen faecken voor de gecken.
Een nieu en noyt gebeficht Vat
,..Smaeckt lange na het eerfte nat.
I/
650. Lees bij de Spreuken nog:
Een kleyn getal van rotte peeren
Dat kan aen duyfent gave deeren.
Men kent de fotten aen de bellen ,
Men acht een man nae fijn gefellen.
651. Lees bij de Spreuken nog :
Die over de katte raeckt, raeckt oock over
haren fteert.
Daer men de vinger in krijght, krijght
men oock de hant in.
Allense lapjens leert de hont eten.
Laet men den Duyvel in de kerk komen ,
by fat haeft op den autaer fitten.
664. Lees onder de Spreuken nog :
Van de nacht Dient gewacht.
666. Lees nog :
Brenght alles by, o frisfche jeught,
Daer ghy u lief door maecken meught.

Bladz. 668. Lees nog :
Het een om 't ander , Dat volt malkander.
690. Lees nog: Katte-jongens willen muyfen,
Ape-jongens willen luyfen.
700. Lees nog: 't Sy arm of rijck, Elck fijns gelijck.
706. Lees nog : Een jonghe vrou , een meulenrat ,
Daeraen gebreeckt gemeenlick wat.
't Hollen is het peert benomen ,
Als de grijfe jaren komen.
710.
Lees
nog
:
Net
by kuys en mors by vuyl,
I/
Valck by valck en uyl by uyl.
Beter een fchaep als een aep ,
Een balck , als een valck.
712. Lees nog : Gedwongen liefde en gemaeckte
I/
verwe gaen licht af.
De vrijfter leydtmen door de min,
Maer 't weeuwtjen volght haer
eyghen fin.
714. Lees nog: Schoon wijs en rijck is niemans deel.
if
718. Lees nog : Op fchoone bloemen Is niet te
11
roemen;
Op fchoone vrouwen Is niet to
bouwen ;
Want beyder eer Is wonder te3r.
Geen hin en worter goet gefeyt,
Die elders woont en elders leyt.

Ter Bladvulling volgen bier nog de door Cats (Deel II, Bladz. 795 vv.) vertolkte Terms Evantiores , e Schola
Salernitana (Verg. de aant. op die Bladz.) en eene echt Hollandsche vertaling van de Latijnsche Rijmen
op den Haring , (hiervoor Bladz. 944r21
VERSUS ELEGANTIORES.

Si vis incolumen, fi vis to reddere fanum,
Curas toile graves, irasci crede profanum;
Parce mero, coenato parum, non fit tibi vanum
Surgere post epulas; fomnum fuge meridianum.
Nec mictum retine, nec comprime fortiter anum.
Haec bene fi. ferves , to longo tempore vives.
fpeculum, gramen, haec dant oculis relevamen ;
Mane igitur montes, fub ferum quaerito fontes.
Quatuor ex yenta veniunt in ventre retento:
Spasmus, hydrops, colica, et vertigo; hoc res probat ipsa.
Ex magna coena ftomacho fit maxima poena ;
Tit fis nocte Levis, fit tibi coena brevis.
Ova recentia, vina rubentia , pinguia jura ,
Cum fimila pura , naturae funt valitura.
Si bona vina cupis, quinque haec laudantur in illis :
Fortia, formofa , et fragantia , frigida, frisca.

Temporibus Veris , modicum prandere juberis ,
Sed calor Aeftatis dapibus tweet immoderatis ,
Autumni fructus , caveas, ne lint tibi luctus ,
De menfa fume, quantum vis, tempore Brumae.
Salvia cum ruta faciunt tibi pocula tuta
Adde rofae florem minuentque potenter amorem.
Si pifces miles funt magno corpore tolles,
Si pifces duri , parvi sunt plus valituri.
Inter prandendum, fit faepe parumque bibendum ,
Si fumas ovum, molle fit atque novum.
Port pifces nux fit , poft carnes cafeus adlit ,
Unica nux prodeft , nocet altera, tertia mors eft.
Singula poft ova , pocula fume nova.
Adde gyro potum, nux eft medicina veneno
Fert pyra noftra pyrus, fine vino funt pyra virus.

LOF VAN DEN PEKELHARINGH.
Een pekelharitigli blanck, Swaerlijvigh, dick en lanck ,
Dien 't hooft is afgefloghen ,
En buick en rugh met een Heel proper afgefneen ,
De vellen afgetoghen ;
Het grom voor uytgedaen, Raeuw of met vuyr gebraen,
Dan geen ajuyn vergeten ,
En eer, des avonds laet, De Son te bedde gaet,
Met honger opgevreten ;
En daertoe dan een ftick , Soo groot gelijck een mick ,
Van rogghenbroodt gekloven ,
Is goede medicijn ; Thriakel kan niet fijn
Soo waerdigh om te loven.

Een dronck , die fmaeckt daerop, Bredaes of Haerlems fop,
Of uyt de Delfse kuypen ;
Hy maeckt het gorgelgat Wel vaerdigh, ficx, en glat ,
Om 's merghens weer te fuypen.
En als ghy fijt verseeuwt, En fit en gaept en geeuwt,
Can hy weer luftigh maecken,
Drooght de catharren op , Die boven uyt de cop
In borft of tanden raecken ;
Maeckt dat men oock wel pift, En dat u Diet en mitt,
Met oorelof, het kacken ;
Geen winden laet hy ruft, Hy doet de maech, met luft,
Naer fpijs en drancken fnacken.

(Anno 1656.)
Wat dunckt u , lefer, kan 't dan vreemt of wonder wefen,
Dat yemant, die met luft den pekelharingh fmult,
Veel beter is te pas, als die met uytghelefen
En dertle leckerny fijn darmen gulfigh vult?

AANTEEKENINGEN.

SINNE- EN MINNE-BEELDEN.

CATS' Proteus ofte Minne-beelden verandert in Sinne-beelden, zagen eerst in latere uitgaven onder dezen titel het licht. In de eerste (Middelburg, 1618)
droegen zij den naam van Silenus Alcibiadis sive Proteus, Humanae vitae ideam, emblemate trifariam variato, oculis subjiciens, en waren in drie afdeelingen
gesplitst. Eerst van 1627 of voeren zij hun nieuwen titel, waarbij tevens de drie afdeelingen tot een versmolten zijn. Wat de reden dier ineensmelting
betrof, zeide Cats in zijne llAenfpraecke tot den lefer " bij de nieuwe uitgave: Hwy meynen verftaen te hebben, dat by fommige lefers eenige van defe
boecken gevonden worden, die, even foo verve als het eerfte deel" (dat waren de Minne-beelden) " sick verftieet, opte rude al vry wat afgeileten ende
ontverwet zijn, maer in de vordere deelen4 (hunne toepassing namelijk op Zedeleer en Stichtelijke Bedenkingen) /numb verfch elide Men; het welcke wel
mochte een teycken wefen, dat het eerfte deel, rakende de jonckheyt ende hare faken, met neerftigheyt mochte doorlefen zijn, maer dat middelertijt de
vordere ftucken onghemoeyt ende in haer wefen zijn gebleven. Het welek# voegt hij er beleefdelijk, maar ondeugend bij, ilhetwelek wy haeft willen
opnemen mogelijck daerom gefchiet te wefen, vermits bet den haeftighen lefer te moeyelijck is geweeft, de gedichten op yeder beelt flaende in
de volgende deelen na te gaen foecken, ofteN want hij giste wel, dat het hem daar zat, #omdat misfchien de felve hem foo fmakelijek niet en mogen zijn
geweeft als het eerfte, ofte om andere redenen den lefer bekent; — hoe het zy, wy hebben geraden gevonden onfen Proteus die verandering aen te doen,
dat wy de driederhande uytlegginghe te famen by een beelt achter den anderen hebben gevoeght, opdat by dien middel de drievoudige veranderinge den
haeftigen lefer dadelije ter bandt mochte wefen, fonder met nafoecken fijnen tijt te verflijtend, En zoo is het dan ook sedert gebleven, en mede in
vorenstaande uitgave geschied, waar men onder ieder prentjen de driederlei berijming bijeen vindt. Daar deze rijmen, zoo schreef hij voorts nog in gemelde
Aenfpraeeke, zijue Heerftelingen in de Nederlantsche tale " waren, ende mitfdien vry wat rau uyt de penne gevallen,N hadden zij hem Hal overlange gantseh

tegen de borft geweeft dewijl hij " die bevont in het lefeu niet ongelijck te zijn de raders van de karren, die over een deel on-effene ftraetfteenen
worden voortgeruct, moetende mitfdien fomwijlen veerdig toeschieten, somwijlen, na een harden schock, onbewegelijck blijven ftaen.i, Hij had daarom
ook thans ugoet gevonden, den lefer die moeyelickheyt quijt te maken, ende de Nederlantsche Gedichten foo te verfmeden, dat die fonder horten op eenen
eenparigen voet gelefen mochten worden. " En inderdaad laat zich niet ontkennen, dat zij in vloeyendheid gewonnen hebben; bier en daar is echter tevens,
eeu enkele maal, een eigenaardige of meer sprekende uitdrukking of versregel, voor een meer algemeene, te loor gegaan, en zullen wij die, waar ze
voorkomen, in de volgende korte aanteekeningen voor onze lezers boeken.
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IN.

Op de Titelprent : gladde : natte. Laker (van lakken , later likken ; eigenlijk
deugniet.
simper, likkebroe'r , bier meer algemeen:)
Dat de dichter hem blind noemt , is wel volgens de over-

/I

levering, maar, van de eerste uitgaaf of reeds, buiten de
prent gerekend.
rin,qh: kring (dat eigenlijk hetzelfde woord is), streek.
Onvernuftig onverstandig: naar de oorspronkelijke beteekenis van vernuft (van vernemen, gelijk veftand van veifiaan).

X

Voorreden: Zooals die reeds voor de eerfte uitgave voorkwam, en door

//

Cats ook vervolgens gin bare weerde# gelaten werd, rropdat
yemant over (zijn) eerfte oogmerck een naerder onderrichtinge
begeerende, de felve aldaer foude moghen vinden.e
wit: doel.
innerlijeker : oude verbuigings-uitgang, thans verloren ; evenzoo,
in 't enkelvoud , vervolgens onbesuyselder,, dommer,, wulpfcher,,
derteler,, enz.
tegenworpinghe, uytworpsel, bew,orp : dezelfde verwisseling van e
met o (onder den invloed der r) vindt men in worden voor mercies;
waarbij de gesloten klinker, in antwoorden en legenwoorthg , zelfs
tot een open is uitgedijd.
gesetheyt: bedaardheid, bezadigdheid.
corder: voorder,, verder; zie voorts op tegenworpinghe.
meepsheit: teerheid , overgevoeligheid.

H

derfelver: zie op innerlijeker.

//

voorbygeleden : voorbijgegaan, van 't thans verouderde liden (nog

I/
//

//

in overlijden bewaard).
aelwaerdigh: dartel , dwaas; zie over dit woord en zijne verschillende beteekenissen , de uitvoerige en belangrijke aanteekingen van Prof. De Vries, in het Tijdschrift van Dr. De
Jager, 1855.
'diem : thans vlijm ; als blijk voor de oude uitspraak der ij , in
de eerste helft der 17 e eenw, door de Brabantsche (als el)
verdrongen.
meet: thans wordt; verg. boven op tegenicorpinghe.
gedaen stellen: verouderde woordvoeging en spreekwijs , nog
slechts in enkele openbare stukken gebruikelijk.
kebben does afbeelden, enz. Dit ziet op de titelplaat der
eerste uitgaven, in die van 1627 door de latere vervangen ;
evenzoo 't geen vervolgens van die des Z en en 3en deels gezegd wordt.
harder. 't Zelve versehijnsel als met o en e voor de r, vindt
ook met de a, e, en ee plaats ; harder staat voor herder,
gelijk omgekeerd later weder neerstigheit voor naarstigheid ,
eerde en weerde , enz. voor garde en waarde , enz.
geksmaren: zotteklap.
beytekant : voor buitenkant ; door diezelfde afbijting der n, die
nog heden een gebrek der Hollandsche spreektaal is; uitkant
of, met den uitgang er, uyterkant mag men sehrijven , maar
waar men het met be gevormde voorzetsel buiten gebruikt,
mag men dit niet verminken.

Aen de Zeeumsche fonekvrouicen. - Voorleden Sillslant, Ham. het 12jarig Bestand.
ityter : faemgetrokken voor nit der, met den oorspronkelijken
1/

naamvalsuitgang , gelijk Netter voor met der, enz.
lodderlijek : glansrijk, aanminnig; van 't oude loderen, flikkeren.
de gansche wereltkloot: naar de titelprent der eerste uitgave
schier of morgen: weldra.
wet fonderlinev: wat bijzonders.
fuel naar zijn oude beteekenis van paleis, hof. - ontdragen, ontnomen.
efter: voor echter, door verwisseling der eene scherpe letter met
de andere, gelijk in graft en gracht, ofte en ochte, gekocht en
gekoft , en zelfs geruchl voor geruft , van roepen met verscher-

ping der p voor de
Does: thans toes. Niet: thans vie's, gelijk twee regels lager
yet thus iets; de y in 't laatste wooed is een eenvoudige i ,

waarvoor zij oudtijds algemeen gebruikt werd ; ihans alleen
nog als overgangs-letter (in woorden als bloeyen, el dergelijke ,
waar men verkeerdelijk de y pleegt te bezigen) of als sluitletter
in bastaartwoorden (als : poezy,, harmony, enz.) waar men anders
ook wel de ie gebruikt. Zie hierover mijne aanteekeningen
in bet Archief van Dr. A. de Jager, 1854.
behalve in woorden als
geen lant en kan. Thans ongelukkig
't en zij, ten ware, enz. verouderde ontkenningsvorm, waardoor
ook geen (oorspronkelijk een bevestigend voornaamwoord (gene))
geheel zijn aard verloren heeft en een ontkenningswoord is geworden ; daar men toch niet slechts het ontkennend en bij werkwoorden allengs heeft laten glippen , maar bet ook in de samenstelling negeen of engeen laten verloren gaan.
korsel: thans slechts in den verlangden vorm korselig in gebruik.
Heyns : Daniel Heinsius (1560-1655), de bekende Nederlandsche Dichter ; evenzoo vervolgens Hooft en Bredero ; de laatste,
Gerbrant Adriaansz , naar zijn uithangbord (in Bredero) aldus
genoemd.
rauwe jeught: ruwe jeugd. — Op een nieu: thans op nieuw.
hid ik voor heel ik. Yeelderhande voor veler met overgangs d ,
gelijk vervolgens molder voor woe er, driederhande voor drierkande , enz.
steege : ftijve , ftugge.
te hoop : te zaam , bijeen.
in haeften: naar den ouden verbuigingsvorm, later tot haafie
en bast afgesleten.
suer: thans
tussehen 't welk eu near vroeger geen onderscheid gemaakt werd, zijnde dan ook 't laatsle slechts de
saamgetrokken vergelijkende trap (nuder) van 't eerste.
fe/fitenr: verbasterd nit sell sien , selsien, selsen ; waarover verg.
de aant. van Dr. M. de Vries, in zijn Verklarende Iroordenlijsi ; op der Leken Spieghel, bl. 594.
bejag : bedrijvigheid , levendige werkzaamheid.

Bladz. 1. b,

voor stales bijl; zie boven op buytekunt.
zijnder : voor zijn er, zie boven op veelderhande.
c. eller : voor echter, in zijn oudere beteekenis van ?ceder.

•
//
//

•

2. b. verdraeghsccemheit : bier voor lijdzaamheid.
3. c. termyle: voor ter willen, later nog meer verkort tot ons termijl.
4. a. handthave: handvat zou men thans schrijven ; 't eerste is in
dezen zin, en als zelfstandig naamwoord in 't algemeen,
niet in gebruik.
den eenen is: verouderd gebruik van den verbuigingsuitgang
voor een kliuker,, of ook wel elders om den nadruk.
h. In de bekeeringe — te zijn — wert toegestaan; verwerpelijke
Latijnsche woordvoeging, en alleen aan te slaafsehe vertaling
van 't onderstaande Latijn te wijten. Even zoo iets lager:
onse wine — to ivesen , enz.
5. a. De derde en vierde regel luiden in de eerste uitgave krachtiger:
Hoe meyndy,, Jan-treet-facht, dat fonder Hach of ftoot
U eenich aerdich dier fal vallen in den fchoot?
vecjbeek: onderzoek. Quelen (oorspronkelijk de saamgetrokken
verlengde vorm (kmedelen) van 't verouderde kweden): spreken.
De derde regel heeft in de eerste uitgave :
#Siet Floor, een Zeeusche maeght,ll
5. b. tegenfpreeckt: voor antwoord geeft. — Weyen voor niticeiden.
gestole: verkeerdelijk afgebeten voor gestolen , zie boven ;
ook later zal men dezelfde feil nog dikwijls bij Cats vinlen.
c. De vier laatste regels luiden veel krachtiger in de eerste uitgave.
Die wenfcht te zijn verhoort, moet hart en stem verheffen ;
Geen flau gebedt en kan tot aen den Hemel treffen ;
Niet klimt er op tot God, dat maer waft in den mont ; —
Soo wie dan bidden wil , die bidd' uyt 's harten grout.
G. a. als: oorspronkelijk, gelijk hier, meer nog dan dan achter den
vergelijkenden trap in gebruik, heeft bet, behalven in de
dagelijksehe spreektaal, allengs voor dit moeten wijken ; en
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het was juist in Cats' tijd, dat men began tusschen beider
gebruik in dit opzicht te onderscheiden ; verg. Hoofts Brieven,
nieuwe uitgave (Leiden, by E. J. Brill, 1855) II hl. 247, aant. 3.
b. l'elken: voor to elken (lijde), allengs met toevoeging der bijwoordelijke s (gelijk trouwens voor troawen, doorgaans voor
doorgaand, noehlans voor noehtan , enz.) tot ons telkens geworden.
weleke — indien scy te famen voegen: Latinisme.
Bladz. 7. a. fins: apen-naam , van 't Latijnsche simia.
b. onbelompe: raw, plomp. Gaylen: eigenlijk slechte paarden,
knollen, hier op ezels toegepast.
pais: vrede (fr. pail).
De drie laatste regels luidden in de eerste uitgave beter:
Wegh met dat fcbamper volek , dat ander luy gebreken
Gaet knauwen in den moot en braken achter ftraet:
Die God met croft bemint , zijn naeften niet en haet.
8. a. imborft voor inborft ; de m in plaats der n voor de verwante
lipletter b; omgekeerd , voor omtrent oudtijds (mired , wegens
de tandletter (0.
gau (ooghjen): sehrander,, naar de oorspronkelijke beteekenis van
't woord.
b. slimmer: erger,, kwader.
a
9. a. gefehent: tot schande gebracht.
10. a. om waerin to voorzien: Latinisme.
uyl der aerclen: oude verbuigingsuitgang, zie vroeger.
b. allips: verouderde vorm, bij Cats en zijne tijdgenooten (Hooft
en anderen) steeds in gebruik. Gelijk men later echter elders
(zie hier boven op t'eleken) aan vele woorden een s beeft
toegevoegd, heeft men die hier, waar zij uit den aard der zaak
(als genitief-uitgang) voegde , latest schieten.
a 11. c. plagh: oorspronkelijke en regelmatige vorm; later tot plaeht ,
gelijk in 't meervoud plagen tot plaehten , misvormd.
13, a. bescheet (voor b_seheid , gelijk kleen voor klein , enz.): etntwoord ,
ook thans nog vooral in de spreektaal gebruikelijk.
b. De vier laatste regels beter in de eerste uitgave :
Wy bouwen in de lucht, wy fteunen op ons droomen ,
Wy roepen: vifch in 't net ! Miler eer wy fien de ftroomen,
Wy ftoffen op ons doen, maer 't is al ydel pracht :
Hoe dickwils ketelt hem den dwafen , dat by laeht!
c. Ook bier was de tweede helft oorspronkclijk beter en zinrijker :
He , fpecht! uw doen is ilecht en weerdich om begecken :
Die 't werck bout voor gedaen, kan 't felve noyt voltrecken.
Grootachtingb van fich felfs verdwijnt meeftal met rou:
Die meynt dat by 't al is, en wert noyt dat by fou.
14. a.. wan: ledig; het woord is hier verkeerdelijk met vat verbonden.
15, b. innigh (ftael): inwendig , van binnen.
c. feltfaem lees: felfaem , en zie vroeger.
16. a. de reden waervan: Latinisme.
b. medecynen: genees-heeren (van 't Latijnsche medici), niet geneesmiddelen, gelijk thans.
17. a. ranken: treken of, gelijk men meer gewoon is te zeggen, streken.
b. 5 en 6 , in de eerste uitgave :
Veel vvorter fchoon geacht, die 't niet en zijn; men vint'er
Die blozen als een krieck , oock midden in de winter.
18. a. Yoe!: fioffert, flordigert.
ter goeder trouscen: oorspronkelijke verbuigingsuitgangen , van
welke de middelste alleen in ons te goeder trouw nog bewaard is.
b. met droelkeden: verbogen naamvals-uitgang van 't enkelvoud.
19. c. ons (gedachten) voor : onze.
a. dier: meisjen, gelijk reeds vroeger.
21. b. met'er: lees liever metier, gela in vroegcre uitgaven, en verg.
vroeger.
C. slrevig zijn: weê'rstreven, zieh verzetten.

22. b. muyte : kooi.
23. a. reg. 5, inniger in de eerste uitgave:
Als 't muyfken rieckt aen 't fpeck , het eet met grout verlangen.
c. met'er dae,', lees: wetter daet, en sic op hl. 21, b.
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Bladz. 24. a. ons verleiden, oorspronkelijke spreekwijs voor bet latere cm te.
Cats gebruikt reeds beiden.
onvroet: onwijs, dwaas. — opsnapper : doorbrenger.
b. heticekke indien: Latinisme.
25. b. zijdy: faemgetrokken uit zijt g,y.
c. tabaek gedroneken: naar de oorspronkelijke zegwijs.
al (waer hem): oorspronkelijke vorm, later met als verward en
daardoor vervangen.
De beide laatste regels in de eerste uitgave luidden:
Die meeft begeert , heeft minft: des, wildy zijn geruft,
Vernaeerdert niet uw goet, maer mindert quade loft.
26. a. bedrogen: drukfeil voor bedragen d. besehuldsgd, belasterd ;
gelijke beteekenis heeft ook bet volgende vermaeekt, niet met
ons vermaken te verwarren.
b. spinde: voorraadkas.
sehameler: verbuigingsuitgang, en niet die van den vergelijkenden trap ; verg. vroeger.
quelebalekxens, beter quelb., van 't verouderde quelen, (kwjnen,
ziek zijn) en balg (buik, lijf).
a 23. a. sporten: bier your traliên. In de eerste uitgave had men in
plaats van deze versregels , de vertaling van 't Latijnsche:
Mathis equus, enz. en daaraan toegevoegd dit rijmpjen:
//Door vallen en weer op te ftaen,
Leert menich man nae Roomen gaen.a
a 29. a. reg. 5 en 6 beter in de eerste uitgave:
Ick heb gerotft, gereen, geloopen, en gevaren,
Noel' voel ick 't oude pack mijn bangen rugg' befwaren.
b. waeght'et: beweeght , fehudt Saehtjes, beter zachijens; ook
deze n toch iu den verkleiningsuitgang wordt ten onrechte,
naar de verkeerde Hollandsche uitspraak, afgebeten.
gaet-quijt: thans raakt-kwijt.
30. a. past op : geeft on. Bras voor braspenning , kleinigheid.
b. drogen, drukfeil voor dragen.
oudtvader: thans kerkvader.
a 31. b. In 't opschrift lees: AEQUORE. — Onthoudt: herinnering.
32. a. lavey : lawaai, alarm.
b. linekeryen, slinksehe streken.
der scaeraehliger Sonnen: oude verbuigingsvorm voor ons: der
warachtige zon. Yroet lees: wrcet.

33. a. vertraek: naar den oorspronkelijke vorm, voor ons vertrok,
b, rijekt : voor rieekt , om het volgende gelijekt, then nog met
open i en niet als ei uitgesproken. — Tintel: lapjen, lent.
c. dyne : het verouderde voornaamwoord van den tweeden persoon
enkelvoud, waarop dan echter het ghy van den volgenden
regcl minder wel slaat; beter dos ook in de eerste uitgave:
Hoe goedich bistu God! al zijn wy meeps en zieck,
Diju hart en blurt niet uyt d' half uytgheblufte wieck!
a 34.
a. dynende: thans deinencle, door de, reeds in Kiliaans tijd verbasterde, Brabantsche uitspraak; 't woord toeh is blijkbaar herhalingsvorm van dyen (uitdijen, uitzetten).
II

&Tea: nebduikt, buigt.
dy verbogen naamval van 't voornaamw. van den tweeden

persoon du; zie ook verder du hebst; het volgende hebdy daarentegen is saamgetrokken uit hebt ghy ; zie boven.
bast, strop (voor zelfmoord); 't woord schijnt afgeleid van
den hennipsbast, waaruit de koord of strop gevlochten
wordt.
a 35.

a. linker: bedrieger.
De eerste regels vroeger levendiger, terwijl het meisjen zelf
sprekende wordt voorgesteld:
Hoe nu, geilepen gait? wat koomdy by my loeren,
Om met een flimme ftreeck mijn eer ten roof te voeren?
Ghy lieft my, 't is wel waer, maer met verkeerde min,
En foeckt (rnaer te vergeefs) het eynd in het begin.
Aker fteeck, enz.; beter in de eerste uitgave :
Maer fteeckje u pin Wt, als een fpin.
2
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Bladz. 34. b. En (krijght): ontkennend, niet als koppelwoord; ook dit in de
eerste uitgave levendiger :
En krijght zijn beck Niet aen mijn fpeck.
wilt: de oorsproukelijke vorm, voor welken later die van de
bijvoegende wijs (toil) in zwang is geraakt, en alleen het veld
bebouden heeft.
c. sleeht: eenvoudig, onnozel.
c. De vier laatste regels vroeger meer puntig en bondig:
Wy wenfchen wel, 't is waer, met God hier naer to levels;
Maer wie wil in den dwanek van Godes wet fich geven?
Wat ket'len wy ons felfs? — al die begeeren heeft
Te leven als hy fterft , moet fterven als hy leeft.
a 36. a. verworght: in 't algemeen voor gedood; vergelijk het Hoogduitsche erwirgt.
b. wey-man: Jager; verg. weilas (van ons oude weide , geweide,
nog in 't Hoogd. Eingeweide in gebruik); van waar ook ons
w. w. uilweiden, oorspronkelijk: de ingewanden uituemen.
37. a. achter volght: daarna volgt, komt; gelijk in achterdeel voor
nadeel.

De twee laatste regels in de eerste uitgave:
Wel let dan, hoe dit fpel dien gild os wil vergaen:
Sijn lichaem wert gbeftooft, fijn ziele wert ghebraen;
met de aauteekening: //Hier dient aengemerckt, dat op fijn
Zeenfeh een van de befte ftucken wert ghenaemt de ziele van
den os, 't welck men, naer dat den os gheilacht is, vers braet.n
b. pruyst: anders ook proesl, eigenlijk 't zelfde als bruist (van 't
schuimend geluid).
gild-os: feesl-os (oorspronkelijk voor 't festijn der gildebroeders).
c. aehterstraten: over straat, over den weg; gelijk achterlande
voor: door het land, enz.
rozenhoet: rozenkrans.

reg. 5 en 6 in de eerste uitgave krachtiger:
Hoe kort is 's werelts luft! hoe laugh des hels verderven!
0 luft, berooft van ruft! o doot, ontbloot van fterven!
Wat ramp ! wat gaet ons aen! hoe is ons treck foo groot
Tot korte vreucbt, waervan de naefmaeck is de doot!
a 38. a. gijpen: schielijk overgaan, overslaan.
a 30. a. nod, (thans nog) voor: nochtans en toch. — Jonste: gunst.
b. reg. 5 en 6 in de eerste uitgave:
Gods fchickinghe ftaet vaft, gheen menfch kan die beweghen;
Wat fpertelt ghy, o dwaes! wat worftelt ghy hier teghen?
c. De laatste regel, eerst:
0, wonderbare kracht! die 't al beweegt, is ftil.
40. a. wijsgierigen: waarschijnlijk hier niet zonder opzet naar nieutesgierig , en derg., in min of meer slechten zin, gebezigd.
le,ydtfaemheit: lees lijdzaamheit, zoo als er in de eerste uitgave
staat en de ziu meebrengt.
41. a. verlogen: vertrokken. b. flabbe (ook flep): voor tong.
a 42. a. toile: tot de, gelijk mette voor met de, ens.
b. waerteicken: kenteeken, waarmerk.
a. grijfen: rillen (in 't gebeent), van daar nog afgmyzen en afa 43.
grijselijk.

a 44.
a 45.

b. De laatste helft beter in de eerste uitgave:
't Wel leven is een kunft, en dat niet van de minfte:
Dat quaet beleyt verbrot, brenght goeden raet tot winfte;
Een dinek heeft dien verrijckt en genen uytgeput :
Dat elck is even na, is elek niet even nut.
a. verkiesen: verbeter: het besle verkiesen gelijk er staan moest.
a. In de eerste uitgave:
Ghy fit, als eerste raet, in Venus' gulden Pale,
En wert aldaer begroet met d' alderfoetfte tale,
Die minnaer heeft gheleert; men knielt daer voor uw ftoel,
Men biet u lijf en ziel; maer ghy blijft even koel.
b. hoot: van houwen, huwen; 't volgende houwen daarentegen
voor honden.
t'Fy: 't Fransche f; waarbij de t' enkel tot verscherping dient.

Bladz. 46. b. beheeht: drukfeil voor geheeht.
47. b. In de eerste uitgave:
Wat recht men daeghlijcx aen in landen, dorpen, steden,
Dat niet met al en fluyt! -- en foo ghy vraecht de reden,
Men feyt: 't is foo 't ghebruyck; en daermed' gaet'et been.
Maer wat een flecht befcheyt, welck een waenbacken reen!
Moet dan een eerlijek man, niet anders als de honden,
Juyft pisfen, al waer pis eens anders wert ghevondeu? —
0 dwaefheit! die fich voecht naer ander luy' gebreck,
Laet aen een enckel ftroo fich binden, als een geck! —
Ru wer en ougelikter, maar zeker krachtiger.
c. Ook dit in de vroegere uitgave geheel verschillend, en althans
niet minder dan in de latere:
Den Gheeft ftrijckt na de lucht; het vleefch, belaft met fonden,
Roept ftaech: 'k en kan niet op, ick ben om leech gebonden.
Fy ! loomen aerden klomp , ghy ftaet — ick fie 't — ghy ftaet,
Niet anders als Claes-nar, ghebouden aen een draet.
Een haut vol vuyl gewins , wat wints van ydel eeren,
Wat keteling van luft, fal dit u hart afkeeren
Van 's Hemels eeuwich rijck? hoe, zijn wy dus verblint?
Wy ftaen als vaft geboeit, daer niet en is dat hint.
11 48. a. slechtelijek: dom-weg. — Volgen: drukfeil voor voegen.
a 49. a. y ang: voor vangst. — b. beduit, verlegen.
50.
b. bekayt: hedrogen.
aerdelijek (thans in afgeleiden , verlengden vorm aardiglijk):
eigenaardig, treffend.
a. sleehtelijek: onnozel.
van does: noodig, gelijk nog in de dagelijksche spreektaal.
b. behaget: saamgetrokken voor behaagt het.
sonderlinge: in 't byzonder, vooral.
c. Vroeger geheel anders, maar, vooral in de tweede helft, uiet
minder levendig:
Den oefter leit en gaept, men fiat hem nau beweghen ;
De kockmeeu, om haer aes, op alle waters fweeft.
Sy, die wat vangen fou , wert onverfiens gekreghen;
Siet, die naer winfte gaept, verlieft wel dat by heeft.
Al jaecbt den menfch naer goet, wort dickwils arm en moede,
Hy loopt, by koopt , hy hoopt, by blaeft, by damt, en dijckt;
Hy foeckt naer Poet geluek , maer vindt een bitter roede; —
Maer uwen fegen, Heer ! ons fonder ons verrijckt.
ff
51. c. Vroeger als volgt, meer op den man of en in overeenstemming
met de verklaring in ondicht:
Den wetfteen flijpt het mes en leert de fweerden fnijden,
En felf foo blijftfe 'stomp en bot van alle zijden.
Broer Claes, gliy wert genoemt een leeraer in 't ghemeen,
Maer feker 't gaet met u als met des flijpers fteen.
Wilt ghy, dat uwe leer ghenomen wart ter barten,
Beveftichtfe met doen, en laet u quade parten :
Want foo uw daden niet en pasfen op uw reen,
Wat ghy met fpreken recht, ftoot ghy met doen daer been.
n
52. a. plichtelinge: voor plichtmatig.
b. vol: zat, verzadigd.
genut: voor genot.
53.
a.
De
vijfde regal beter in de eerste uitgave :
a
Is (foo ghy 't wel bedenckt) ghemack en vryheyt erven.
In de achtste regal lees: de hoop ontse,yt voor de hoop °they&
c. regel 5-8 in de eerste uitgave :
Soo haeft een weerelts kindt de bleecke doodt voelt komen,
't Hart finckt hem in de fchoen, fijn luft is hem benomen :
Maer die dit fpo. ock, in God, doorfiet van alle kant,
En wijcktet niet een voet , maer bietet als de handt.
I/
54. a de breech ront setten: volksspreekwijs die zich zelf licht verklaart. Even zoo luidde bet in 't versjen van de eerste uitgaaf
(reg. 5 en 6):
Soo haeft den menfch yet vreemts bejegent in fijn Taken,
De broeck ftaet hem foo rondt , dat by nau weet wat maken.
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Bladz. 56. a. nzeestersfr: de oorspronkelijke vrouwelijke uitgang, later voor
de fransehe: es f e, es verwisseld.
b. du hebst: thans geheel verloren vorm van den tweeden persoon
enkelvoud, zie reeds vroeger.
• 57. a. heerseh: heerschzuchtig.
Me: verkort voor mijn, even als in Me-vrouw.
fali-vouwen: plooyen.
b. dul: dol, dwaas.
• 59. b. reg. 7 vroeger eigenaardiger : het wijf verblaeft haer keurs,
c. de beide laatste regels vroeger:
Wel aen, 't is lanek genoech gewroet , heft op uw hooft ,
En fpoort na wilt, waervan ghy niet kont zijn berooft.
6L a De vier laatste regels vroeger :
Segt , puyijen, segt: waerom en magh ick niet verwerven
Hetgeen u doet de doot, en my bevrijt van fterven?
Waerom ghewert ons niet, dat elek van ons behaeght :
Aen u de vuyle poet, aen my de fchoone maeght ? —
puytjen: Zeeuwfch voor kikvorsek.
C. of: voor af, van.
II
62.
is le wachten: kan men zich wachten, boeden.
11 63. b. leure-pijpen (thans meestal lorre): ijdele bedriegelijke klanken
(oorspronkelijk van bet gepijp , gefluit van den vogelaar).
al gemist: woordspelling met Alchemist; verg. Cats' prozaverklaring der volgende bladzijde.
• 64. b, goets meets: naar den ouden verbuigingsuitgang , bier, gelijk
in bloots koofds en derg. nog bewaard.
ter teijlen: hier nog in zijn oorspronkelijken vorm, elders reeds
tot ter wijle en terteijl afgesleten.
• 65. a. mitie: vlindertjen.
ruyft: thans ruit; bier van 't afvallen der bladeren gebezigd.
reg. 5 —7 vroeger:
Het bloeyen van uw jeught, het gloeyen van uw kaken,
Het vloeyen van uw fpraeck , fal fnoeyen en mifmaken
Den tijt, die 't al verflijt. Nu dan, fehoon bloem , ontluyekt.
c. Venus jonekers: drukfeil voor Venus janckers.
11 66. b. uytmuytende: uitkomende, opziehlige.
• 67. a. reg. 5-8 vroeger:
Wel, wat een tot beftaen, dat, door een beet verlanghen,
Sich yemant voor de deur van fijn vriendin gaet hanghen !
Stroyt ghy daer bloemkens veer; en, foeekj' uws lijfs gerijf,
Behout een kloeck verftant en blijft gefont van lijf.
68. a. beleydinge : voor beleid, beheer.
hayr klyvers: gewoonlijk hair-klovers , met dezelfde beteekenis.
h. pu,ylen: kikvorschen; zie boven.
opwallende: opbruischende , zwellende.
met maten: enkelvoud, met den oorspronkeli]ken buigingsuitg,ang.
69. a. reg. 5-8 vroeger:
Pleecht eerbaer min, ghy jeught, (wech linckers, wech fluypfielen,
Nachtuylen , Eel) t hefpuys , en volexken , kort van hielen !)
Weeft vrolijek , dat men 't feet; fpeelt hens en open fpel ,
Geen hoeck of winckels foeckt : van daer komt ons 't ghequcl.
bejagh: bedrijf, merk.
b. bejagh: buit.
c. gemeene getcone.
mint: misschien mijn to lezen , daar 't eerste minder zin geeft,

lf

en ook de latijnsche versregel der volgende biadzijde: capitur vinosus
imagine Baeehi , luidt. In de eerste uitgave luidden beide regels:
Deu Duyvel gaet verfpien eens yders here fondt ,
En lockt den menfch daer deur tot in der bellen grondt.
70. a. gehandelt: thans, met den bastertuitgang gehanteert.
slimste: eryste.
middlertijt: inmiddels , intusschen.
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b. sonderlinghe: afzonderlijke.
71. a. schout: voor school.
b. reg. 5 en 6 vroeger :
Hoe dwee is ons 't ghemoet als druek en pijn ons pranghen!

Neemt God fijn roede wech, wy gaen ons oude ganghen.
dwee: gedwee.

c. reg. 3 en 4 vroeger:
Gods volck , bedroeft in vreucht , en vrolick in geklach ,
Belacht des werelts druck, befchreyt des werelts lath.
leseht : bluseht.

Bladz. 72. b. vliemense en schroeyense: snijden en brandenze.
73. a. reg. 3 en 4 oorspronkelijk :
Maer foo de flangh haer ems, door ledig heyt, gheeft bloot ,
De fpinne valt er op, de flanghe koomt in noot.
reg. 5 en 6:
Dat kleyn vergiftich dier, dat dertel Venus wicht ,
Noemt ledigheyt te zijn een wetfteen fijner fehicht.
b. reg. 5 vroeger :
De flangh leydt in de fon en luyert op den acker.
c. reg. 5-8 vroeger:
0 fehadelijck vergif,, uyt ledigheyt geboren!
Door dy heeft menieh Helt fijn eer en giants verloren.
Draeght forghe, dat gheen tijt in luyheyt u ontfnapt,
Dat n de helfche fpin niet ledich en hetrapt.
strael: in zijn oorspronkelijke beteekenis van pijl (angel).
74. b. sehieters: sehielmortnpjens.
75. a. reg. 1 oorspronkelijk:
Ick fprack left met mijn lief, terwijl fy fat en naeide.
reg. 8 oorspronkelijk :
Niet foots en heeft yet foets , dan na voorgaende fuer.
b. oorspronkelijk :
Soo daer een plompaert quaem en fagh dees nette dieren ,
Met konftich naeIdewerek , het linnendoeck vercieren,
Hy boucle ftracx Man zijn zouteloofen beck,
En roepen overluyt: gewis de meyt is geek !
Want meynt , nadien hy maer alleen feet op het fteken ,
Niet op den draet die volght, dat fy den doeck wil broken:
E/ck die van fehamper jock zijn faken wil bevrien ,
Een half voltrocken werck laet aen geen gecken Tien.
c. reg. 5-8 vroeger :
Den fehrick in ons ghemoet, het beven onfer finnen,
Al is 't den geeft niet felts, bet geeft daervan 't beginnen,
En opent ons den wegh die ons daer henen leyt :
Vrees wederhaert ons uiet , maer 't hart daertoe bereyt.
76. a. ingenomen: gevat , begrepen.
b. de vier rijmregels aan het slot vroeger :
Al is de vrees een goet begin,
Men din-ter niet te blijven in,
Maer altijt voort en voort te gaen,
Tot wy vaft in de liefde ftaen.
77. c. de vier laatste regels luidden eerst :
Een minnaer by fijn lief, een jagher in de velden ,
Een coopman by fijn waer, in crijgh de dapper helden,
Gaon altijt voort en voort, niet een op winft en flaept :
Al crijght de hoot een ftuck , by ftracx na 't ander gaept.
b en c vroeger:
Werpt aen den hoot een ftuck , hy fal 't terftont oprapen ,
En flocken 't in fijn lijf en naer een ander gapen;
Hy proeft niet eens hoe 't fmaeckt, 't en glijt maer door fijn keel,
Hy loert altijt na meer,, al komter noch foo veel.
Wech , onverfaedlijck hont ! wat goets doen u dijn fehatten ,
Midt.s ghy ftaech bench fijt om na wat nieus te vatten ? —
Elck , die na vers ghewin gheduerich fmackt en haeckt ,
Van dat ghewonnen is, niet Poets met al en fmaeckt.
Schoon yemant aen een dog werpt veel en groote fticken ,
Hy fal die metter haeft oock ongbeknaut inflicken,
En gapen naer wat nieuws , hoe veel oock datter quaem;
Want niet, dan dat by niet en heeft, is aengenaem.
Dewijl des menfehen pert bier uerghens in can ruften ,
Maer foeckt altijt wat nieus en tracht na verfehe luften :
I/

AANTEEKENINGEN

Laet ons dit fijn een peyl en teycken gans gewis,
Dat ware luft en ruft hier niet te vinden is.
Bladz. 78. b. pint (of gunt): het oorspronkelijk onzijdige van 't voorn. w. gene.
✓ 79. a. de zes eerste regels eerst :
't Is Venus warrenet, de web die ghy fiet hanghen,
Daer menich dier in valt, maer niemant blijft gevanghen
Als eenich eleyn gefpuys, dat moet noch kracht en heeft,
De fuleke fijn 't alleen die Venus' raech beweeft.
Fen ruftich hart can licht al dit ghefpin verbreken
Die hoogh is van ghemoet en blijft foo leegh nict fteken.
b. de derde regel vroeger beter :
Hier fwiert een horfel
daer vliecht een voghel deur.
de vierde daarentegen minder:
En elders valt een fteen, en maeckt noel' grooter fcheur.
c. vroeger geheel auders :
't Is weerelts warrenet dit rondt , dat ghy flet hangen,
Daer weynich breken deur en veel in fijn ghevanghen.
Den aertfchen merfche wert met 's werelts luft beweeft,
Niet anders dan de mug in 't web der fpinnen kleeft.
De wesp (een moedwil dier) weet door het net te breken:
Die 's hemels glans bemint en blijft in d' nerd niet fteken.
De werelt flacht de fpin : als zy ons heeft verwert
En met haer rach befet , dan bijt zy ons in 't belt
wichti g : zwaar.

80. a. wert legherich: slaat neer, valt.
b. in dat: daarin.
om entom. voor ow ende om.
✓ 80. a. vroeger :
Ghy broet een hinnen-ey en krijght daervan een kiecken,
En fegt : o, felfaem dinck ! dat doot was, roert zijn wiecken.
Dunckt u dit wonder fijn? lief! doet my fulcke gunft,
Ghy fult, van ftonden aen, vernemen meerder kunft.
't Gedenckt my, doen ghy laeft maer eenmael op my lachte,
Wat geeft daer joegh en floegh mijn aders , mijn ghedachte.
Ick ben, flet daer, een block, een bloet die niet en kan,
Maer went u gunft tot my: flet daer, ick werd' een man ! ✓ 83. c. vroeger, meer op den man af:
Den aep, naer 's menfehen wijs , gaet mettet hooft verheven,
En paft wel op de maet van 't fpel , hem voorgefehreven ;
Maer als hy daer ontrent eens noten wert ghewaer,
Laet fijn begonnen werck, laet fpel en meefter daer,
En loopt de noten na met alle vier de poten.
Daer gaet'er veel te kerck als Godes huyfghenooten ,
Die foo daer hoop ontftaet van eenich kleyn ghewin,
Den Godfdienft en de kerck ftracx fetten uyt den fin.

tc

in den griel: le grabbel.

✓ 84. a. vilsigheit: laagheid.
✓ 85. a. geleeek: juisl was.
b. de laatste regel oorspronkelijk :
Fy, blyfchap, die ontftaet uyt ander lien verdriet!
c. de vier laatste regels oorspronkelijk:
Een heymelijck verftant , door een verborghen ader,,
Heeft in der vromen hert ous aller herten vader :
0, wonderbare vreucht! al is de mondt als ftom,
't Hart juicht van enckel luft, en niemant weet waerom.
✓ 86. a. 0 vrieut! enz. vroeger:
o Heer ! dees plaeg doch van ons weert!
✓ 87. a. de vier laatste regels eerst:
Dit fijn, o Roofemont ! dit fijn u eyghen ftreken,
Ghy dempt en temt mijn vier, wanneer ick ben ontfteken,
En weckt mijn brant weer op, als ick u fchijnt te kout;
't Is doen en weer ontdoen, dat minnaers belch hout.
quelen: kwijnen.

b. de 'vier laatste regels eerst:
Dees conicklijcke beeck beelt af de vreemde rancken,
Die veeltijts , foomen let, in Prinfcn hoven wancken

Hier maeckt men glans van damp, een joncker van een guyt,
En die eerft fchooner blonck, die gaet fiju keerfjen uyt.
Bladz. 88. b. woeckenaer: oudere vorm, thans : woekeraar.
I/
89. c. de twee laatste regels vroeger:
U maeghfchap en geflacht vint ghy nu al in een :
Ghy zijt een huys, een rijck, een weerelt met u tween.
93. a. gelieveren: min joist voor geliefden.
smaller: gelijk vroeger algemeen, voor schoonzoon.
b. bedegen (van bedyen): voor geworden.
Doet min ontschult: Verontschuldigt

91. b. de zes laatste regels vroeger:
Rooft, flockt ter zee, te landt, en wert geftadich groot ,
Totdat den flocker ingeflockt wert van de doot,
Dit is den rechten aert van gierich en eergierich :
Den defen haeckt nac ftaet, den dien is altijt vierich
Naer gelt en goet, totdat hem treft de laetfte pijn :
Hoe iemaut grooter is, hoe by wil grooter zijn.
c. de beide laatste regels eerst:
Maer volght naer Davids fon en zijt geftadich vlugg':
Die niet en wint verlieft, die ftil ftaet gaet terug !
genaerdert: min joist voor genadert.
11 92. a. luyernie: min juist voor luiheid.
b. ten hemelwaarts: min juist voor ten hemel of hemelwaarls alleen.
a 93. a. Luidde oorspronkelijk geheel anders:
Een fueech meyfken ginck eens trouwen,
Met een ouwen loomen knecht, Die 't vry al wat hadd' te flecht :
Ick en kond' my niet onthouwen
Van te vragen , hoe bet quam, Datfe defen grimmert nam:
" Men vint fehrijvers , die daer meenenr
(Dit voor autwoort ick outfinck Van dit fijn geflepen dinck)
rDat men van eens ezels beenen ,
Als hy maer in d' aerd en raect Wel de befte fluyten maect.
Oock heb ick (dunct my) gelefen
Van een dier ('t biet fchorpioen), 't Welck , als 't leeft, nict
Maer, doot zijnde, kan 't ghenefen. (goedts kan doen,
Ick terftont verliet de meyt, Sy hadd' my ghenoech gefeyt.
b. steeckt hem eens de moort: is hy eennzaal gestorven. In alle Cats'
uitgaven staat onjuist en slordig steecki hy, cnz. dat geen zin geeft.
c. zeal is van: wet geeft, beteekent.

de beide laatste regels oorspronkelijk:
Een wel geftelt ghemoet vint overal fijn loft,
In alle dinck is vreught, als 't hart maer is gheruft.
94. a. dul: zot, en den met del, gelijk kunst met konst.
b. jaermarten, jaermarts, enz. Naar de dagelijksche spreektaal voor
jaannarkten, enz., 't woord is oorspronkelijk Latijn : mercalus,
en door oeze voorouders van de Romeinen overgenomen.
95. a. will: zie reeds vroeger, op bladz. 34 b.
b. reg. 5 en 6 luidden eerst :
Fen maccht, eerbaer en ftil, bevalt ghecn wulpfche gilde:
't En is ghecn geeftich dier (feyt hy) foo ick wel Wilde.
om oryen: zie vroeger, op bladz. 24 a.
C. vroeger:
Dc fchiltpad doet den aep, o wonder! voor haer vluchten,
En hoe de fim meer loopt, hoe fy meer fchijnt te duchten
Te werden achterhaelt van een foo tragen dier,
Die s'al omfiende vliet, ontfiende vlam noch vier.
Een menfch , bewuft van quaet, leeft in geftadich beven :
Hy fucht, by krucht , by ducht, hy vlucht oock niet gedreven;
Door 't ruysfchen van een blat verfehiet fijns hertfen bloet:
Verdrietich is de ftant eens goddeloos gemoet.
Bladz. 96. a. vereyscht schier niet win: vraagt bijna niets winder.
In het rijmpjen aan 't slot, staat voor stracx oorspronkelijk haest.
b. outset hem ran: ontstelt, bee/l, vocr.
sittert: Duitsche vorm (zittert) voor ons : siddert.
gansch en gab: geheel en al; gab saamgetrokken uit Bader,
voor wil er.
—
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